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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε αιχμή του δόρατος της σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας αναδεικνύεται ο κλάδος των 
τηλεπικοινωνιών, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες και την ευελιξία που του 
παρέχει το νέο τεχνολογικό περιβάλλον, οδηγεί, την κούρσα των εξελίξεων στον τομέα 
της εφαρμογής των νέων πρωτοποριακών δεδομένων στην καθημερινή πρακτική.
Ήδη ο κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και της αναμονής πριν από το 
μεγάλο άλμα, που δεν είναι άλλο από το άνοιγμα της αγοράς και την παροχή στον 
καταναλωτή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης ευρυζωνικών 
δικτύων.
Η ευρύτερη χρήση του Διαδικτύου, η σύγκλιση των τεχνολογιών και οι εξελίξεις στο 
χώρο της πληροφορικής δημιουργούν δεδομένα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και 
θέτουν τις βάσεις για την επικοινωνιακή επανάσταση που θα αλλάξει την καθημερινή 
ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις νέες υπηρεσίες.
Η νέα τεχνολογία, λοιπόν, μπαίνει στη ζωή μας μέσω των τηλεπικοινωνιών. Και τα 
αποτελέσματά της σύντομα θα είναι ορατά, με στόχο πάντα την απλούστευση της ζωής 
μας και την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων καθημερινών αναγκών. Το στοίχημα 
της νέας τεχνολογίας αναλαμβάνουν να κερδίσουν πρώτες οι τηλεπικοινωνίες, και όλα 
δείχνουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
Όλες όμως οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, που υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τη 
μορφή της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας, κινδυνεύουν να μείνουν ανεφάρμοστες 
λόγω της οικονομικής ύφεσης που έχει κάνει εμφανή τα σημάδια της και στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών τα δύο τελευταία χρόνια.
Έτσι λοιπόν είδαμε ακόμη και παγκόσμιους γίγαντες του χώρου, όπως η Cisco, η 
Alcatel, η Lucent, η Erricson, η British Telecom και άλλες, να παρουσιάζουν μειωμένη 
κερδοφορία και να προχωρούν σε μεγάλες μειώσεις προσωπικού με ταυτόχρονο 
επανασχεδιασμό της στρατηγικής τους πορείας. Παρόλα αυτά, υπάρχει η πεποίθηση ότι 
η πτώση είναι προσωρινή και σύντομα θα γίνουν ορατά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. 
Είναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη τόσο η καταγραφή της κατάστασης 
των τηλεπικοινωνιών παγκόσμια όσο και η μελέτη των βέλτιστων πρακτικών που έχουν 
εφαρμοστεί από τις εταιρείες του κλάδου διαχρονικά στην προσπάθειά τους για 
βελτίωση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

Τι πραγματικά όμως σημαίνει ο όρος «Βέλτιστες πρακτικές». Ένας διεθνώς αποδεκτός 
ορισμός χαρακτηρίζει τις βέλτιστες πρακτικές ως, τεκμηριωμένες στρατηγικές και 
τακτικές κινήσεις που εφαρμόστηκαν με αποδεδειγμένα επιτυχημένα 
αποτελέσματα από αναγνωρισμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν
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θεωρούνται οι άριστες σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες, δεδομένου ότι στην 
πράξη δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης η εφαρμογή μιας βέλτιστης πρακτικής 
μια δεδομένη χρονική στιγμή δεν εξασφαλίζει πάντοτε τη βιωσιμότητα και διαρκή 
ανάπτυξη της επιχείρησης και αυτό αποτελεί ένα από τα συμπεράσματα της παρούσας 
μελέτης.
Η εργασία έχει οργανωθεί σε πέντε κεφάλαια, η ύλη των οποίων είναι προσαρμοσμένη 
σχεδόν αποκλειστικά σε θέματα, παγκόσμια, Ευρωπαϊκά και Ελληνικά, που 
αναφέρονται στις τηλεπικοινωνίες και συνοπτικά περιγράφεται στη συνέχεια :
Κεφάλαιο 1° ; Περιλαμβάνει μια σύντομη ανάλυση της Παγκοσμιοποίησης, χωρίς να 
φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις απόψεις και πλευρές της, αλλά επιχειρώντας να αναδείξει 
τη στενή σχέση της με τις τηλεπικοινωνίες.

Κεφάλαιο 2° ; Γίνεται μια προσπάθεια σύντομης περιγραφής του παγκόσμιου 
τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. 
Αναφέρονται οι καλύτεροι managers για το 2001 και καταγράφονται οι 100 μεγαλύτερες 
τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις παγκόσμια, μεταξύ των οποίων στην 49η θέση 
περιλαμβάνεται ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος. Στο τέλος γίνεται σύντομη 
αναφορά στις τέσσερις βασικές τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες που αναμένεται να 
επικρατήσουν το 2002.
Κεφάλαιο 3° ; Περιγράφεται το Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό τοπίο, ο ΟΤΕ και οι 
ανταγωνιστές του, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας VODAFONE και TELESTET, 
αναπτύσσεται η πρόσφατη επίσης μελέτη για τη χρήση του Internet στην Ελλάδα και 
παρατίθενται μελέτες και προβλέψεις του ΟΟΣΑ και εταιρείας συμβούλων που 
αναφέρονται στην εξέλιξη και το μέλλον των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Κεφάλαιο 4° : Καταγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν καταγραφεί στις 
δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων συνοδευόμενες από συνοπτική 
θεωρητική περιγραφή. Σημειώνουμε ότι δεν ήταν δυνατόν να εξαντληθεί η καταγραφή 
όλων των βέλτιστων πρακτικών και βέβαια ούτε να εξαντληθεί πλήρως το θέμα, αλλά 
έγινε προσπάθεια να αναδειχθούν λογικές και στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν 
στα πλαίσια της δραστηριοποίησης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων στο 
παγκόσμιο περιβάλλον.
Κεφάλαιο 5° : Έχουν καταγραφεί ορισμένες από τις δράσεις του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος που έχουν σχέση με τις πρακτικές που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Δράσεις με τις οποίες ο ΟΤΕ προσδοκά να διατηρήσει την 
κυρίαρχη θέση του στην αγορά της Ελλάδος και να συνεχίσει την ανάπτυξή του και στις 
αγορές γειτονικών χωρών.
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Οποιαδήποτε όμως προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, επιτυχημένη ή όχι, στηρίζεται πάντοτε 
στη βοήθεια, συνεργασία, κατανόηση και υποστήριξη κάποιων άλλων ανθρώπων. Θα 
ήθελα λοιπόν, ως μια μικρή αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην ολοκλήρωση της 
παρούσας εργασίας, να ευχαριστήσω :

■ Τον επιβλέποντα καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την 
ευκαιρία που μου προσέφερε να ασχοληθώ με ένα θέμα ενδιαφέρον και επίκαιρο 
και τη συμβολή του στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, αλλά κυρίως για 
την απεριόριστη κυριολεκτικά εμπιστοσύνη και εκτίμηση που έδειξε στο 
πρόσωπό μου.

■ Την οικογένειά μου, που ανέχτηκε αδιαμαρτύρητα, με κατανόηση και υπομονή, 
τη φυσική ή νοητή απουσία μου για όλο το διάστημα ολοκλήρωσης των 
μεταπτυχιακών μου σπουδών.

■ Τον Προϊστάμενο της Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΟΤΕ κ. Νικ. Βερβελίδη καθώς και τους συνεργάτες του εργασιακού μου 
περιβάλλοντος, για την υποστήριξη που μου προσέφεραν.

Μάρτιος 2002 
Αχιλλέας Αρσλάνογλου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Με τον όρο παγκοσμιοποίηση [1) θα μπορούσε να περιγράφει το οικονομικό κυρίως 
φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών διεθνώς και της δημιουργίας ενιαίων 
κανόνων στο εμπόριο και ευρύτερα στην οικονομική ζωή (φορολογία, κανόνες 
ανταγωνισμού, μοντέλα λειτουργίας των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα). 
Κεφάλαια, εργαζόμενοι και εμπορεύματα κινούνται παντού ελεύθερα, με τον ίδιο τρόπο! 
Μέχρι τώρα, περισσότερο κινούνται τα κεφάλαια (με τη βοήθεια της τεχνολογίας στα 
διεθνή χρηματιστήρια) και τα εμπορεύματα (με την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου να 
αίρει συνεχώς τους σχετικούς περιορισμούς).
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια σχετικά ομοιογενής παγκόσμια αγορά 
προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν για να ανταποκριθούν στο 
μέγεθος της αγοράς και να περιορίσουν το κόστος τους.
Στην πραγματικότητα, βεβαία, το «κλειδί» είναι η σύγχρονη τεχνολογία, που εξασφαλίζει 
υψηλή παραγωγικότητα. Γι’ αυτό και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας έχουν μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία και υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
Τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά της νέας παγκόσμιας οικονομίας είναι οι αυξανόμενοι 
δεσμοί μεταξύ χωρών με υψηλά και χαμηλά εισοδήματα, δεδομένου ότι οι οικονομίες της 
Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αναπτύξει ήδη 
σημαντικούς δεσμούς χάρη στις ροές του εμπορίου, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 
1960. Η μεγάλη καινοτομία της νέας εποχής είναι ο βαθμός στον οποίο τα φτωχότερα 
έθνη του κόσμου έχουν ενσωματωθεί στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου, 
χρηματοοικονομικών ροών και παραγωγής, ως εταίροι και συμμετέχοντες στις αγορές 
αντί ως αποικιακά εξαρτώμενοι.
Σύμφωνα με τους ενθουσιώδεις υποστηρικτές, η παγκοσμιοποίηση υπόσχεται αυξημένα 
κέρδη από το εμπόριο και γρηγορότερη ανάπτυξη και για τις δύο κατηγορίες χωρών στις 
οποίες μοιράζεται το εισόδημα διεθνώς.
Κατά τους σκεπτικιστές όμως της παγκοσμιοποίησης, η ολοκλήρωση των πλούσιων και 
των φτωχών χωρών, υπόσχεται αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες στις πλούσιες 
χώρες και μεγαλύτερη εξαθλίωση στις φτωχές.

1.1 Τα βασικά χαρακτηριστικά της τταγκοσμιοττοιημένης οικονομίας [q

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης, σύμφωνα με τους διάφορους 
μελετητές που ασχολούνται με το θέμα, θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν και να 

συγκεντρωθούν κάτω από ορισμένους τίτλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα
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εξαντλείται. Οι διαστάσεις του είναι πολλές, ώστε να καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της 
οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και άλλων εκδηλώσεων της ζωής. Οι 
σημαντικότερες λοιπόν απ’ αυτές αναλύονται στη συνέχεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
όλες οι απόψεις που υπάρχουν ταυτίζονται με την ανάλυση αυτή : 
α. Πανκοσυιοποίηση των ανοοών. των κεφαλαίων και των επιχειρήσεων : Είναι η 
προσπάθεια δημιουργίας μιας παγκόσμιας αγοράς ελεύθερου ανταγωνισμού, που θα 
καλύψει σταδιακά όλες τις προηγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου. Μέσα σ’ αυτή την 
αγορά, όπου δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση και δράση του κεφαλαίου, θα 
μπορεί το ισχυρό παγκόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο, που είναι πλήρως οργανωμένο και 
δικτυωμένο, να δρα ελεύθερα και να απορροφά τις αδύνατες οικονομίες των χωρών που 
εφαρμόζουν τους κανονισμούς που αυτό επιβάλλει. Η στρατιωτικοπολιτική εξάρτηση 

αντικαθίσταται από την οικονομική εξάρτηση του μεγάλου παγκόσμιου κεφαλαίου, ενώ η 
στρατιωτική δύναμη χρησιμοποιείται τώρα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου. Η ισορροπία στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας, 
που μέχρι κάποιο ικανοποιητικό βαθμό εξασφάλιζε το κοινωνικό κράτος, έχει τώρα 
ανατραπεί. Το κράτος δεν είναι σε θέση να εγγυηθει και να διατηρήσει τις συμφωνίες και 
την ισορροπία που δημιούργησε στο παρελθόν, γιατί κάτω από τις νέες συνθήκες έχει 
χάσει τις δυνατότητες επιρροής του, αφού αποδέχεται την επικυριαρχία και τη δύναμη 
του παγκόσμιου κεφαλαίου, που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και μόνο. Με την 
παγκοσμιοποίηση, το μεγάλο διεθνές κεφάλαιο επεμβαίνει στις οικονομίες άλλων χωρών 
που ανήκουν στον ίδιο γεωπολιτικό χώρο, εξαγοράζοντας τις μεγάλες και παραδοσιακές 
επιχειρήσεις τους, διεθνοποιώντας έτσι την οικονομία της χώρας. Οι μεσαίες 
επιχειρήσεις εξαφανίζονται και απομένουν μόνο οι πολύ μεγάλες και οι μικρές με τη 
μορφή βιοτεχνιών.
β. Άοση me 0uuvac we oiKovouiac των γωοών που συμμετένουν : Οι χώρες που 
αποδέχονται να γίνουν μέλη αυτού του μοντέλου λειτουργίας της οικονομίας, μέσα στο 
οποίο συγκαταλέγεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εναρμονίσουν τη νομοθεσία 
τους σε όλους τους τομείς προς τις απαιτήσεις και κανονισμούς της παγκοσμιοποίησης, 
που εκφράζεται μέσα από την Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Η εθνική νομοθεσία, η οικονομική και κοινωνική πολιτική της κάθε 
χώρας και πολλά άλλα θεσπίσματα καταργούνται και αντικαθίστανται από εκείνα που 
ταυτίζονται με τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης. Κανένας δεν έχει δικαίωμα 
επιλογής για τη χώρα του. Οι νόμοι καθορίζονται από το μεγάλο οικονομικό κατεστημένο 
των χωρών της Ευρώπης και κυρίως της Αμερικής και εξυπηρετούν φυσικά τα δικά τους 

συμφέροντα. Η εθνική νομοθεσία αντικαθίσταται κατά τρόπο που να επιτρέπει στο ξένο 
κεφάλαιο να επεμβαίνει τόσο στην οικονομία των χωρών όσο και στο δικαίωμα των
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υπηκόων των χωρών που συμμετέχουν στους συνασπισμούς κρατών να διακινούνται, 
να εγκαθίστανται, να αποκτούν επιχειρήσεις και περιουσία σε όλες τις χώρες που 
συμμετέχουν στο γεωπολιτικό αυτό χώρο. Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το θέμα της 
διακίνησης για τα μικρά κράτη, των οποίων ο πληθυσμός είναι μικρός και εύκολα μπορεί 
να αλλάξει η δημογραφία και η πληθυσμιακή αναλογία του γηγενούς πληθυσμού έναντι 
των μεταναστών.
ν. Ελευθερία δράσης του πανκόσυιου κεφαλαίου : Το παγκόσμιο κεφάλαιο μπορεί να 
εγκατασταθεί ελεύθερα σε κάθε χώρα, να εξαγοράσει επιχειρήσεις μέσω του 
χρηματιστηρίου ή με ειδική συμφωνία και να τις οργανώσει όπως νομίζει καλύτερα. Είναι 
ελεύθερο να δημιουργήσει επιχειρήσεις και να ανταγωνιστεί τις εγχώριες. Τα 
απεριόριστα κεφάλαια που διαθέτει και η σύγχρονη τεχνογνωσία μπορούν να το 
βοηθήσουν να αποκτήσει οποιαδήποτε επιχείρηση νομίζει ότι θα του αποφέρει κέρδη. 
Έτσι θέτει την οικονομία άλλων χωρών κάτω από το δικό του έλεγχο. Η κατάργηση της 
εθνικής νομοθεσίας ανοίγει τα σύνορα στο μεγάλο κεφάλαιο να αλώσει, να επενδύσει και 
να διευθύνει την οικονομία κάθε χώρας, η οποία έπαψε πια να είναι εθνική και να 
διοικείται με δικούς της νόμους. Μέσω των χρηματιστηρίων είναι σε θέση να ανατρέψει 
οποιαδήποτε οικονομική πολιτική της χώρας, να εξαγοράσει τις μεγάλες επιχειρήσεις και 
να επιβάλει τη δική του πολιτική.
δ. Κατάονηση και ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών και ηυικοατικών επιχειρήσεων : 
Δεν δέχεται καμία επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους, ούτε καν συμμετοχή σε 
επικερδείς επιχειρήσεις. Όλες οι κρατικές επιχειρήσεις και οι ημικρατικοί οργανισμοί 
πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν ή να μετοχοποιηθούν. Η μετοχοποίηση είναι το πρώτο 
στάδιο. Με την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, θα μπορεί όποια επιχείρηση 
πληρώσει αρκετά ψηλά την αξία της μετοχής να θέσει υπό τον έλεγχό της τους 
ιδιωτικοποιημένους κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς και να καθορίζει μόνη της 
τις τιμές. Συνήθως, οι επικερδείς ημικρατικοί και κρατικοί οργανισμοί περιέρχονται στα 
χέρια ξένων επιχειρηματιών, εφόσον βρίσκονται στα πλαίσια του ενδιαφέροντός τους, 
διότι αυτοί συνήθως διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια.
ε. Συρρίκνωση των υικοών επιχειρήσεων : Η παγκοσμιοποίηση δεν αφορά μόνο την 
οικονομία, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, τους οποίους επηρεάζει 
αποφασιστικά. Ο πολιτισμός επηρεάζεται ευρύτατα μέσω του Διαδικτύου, όπου ένας 
απέραντος αριθμός πληροφοριών βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να τις 
αναζητήσει. Οι πληροφορίες επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, του 
εμπορίου, της ιστορίας, των γνώσεων, της διακίνησης ιδεών, αλλά και της κοινωνικής 
διαφθοράς. Ο πολιτισμός μεταβιβάζεται από όλες τις χώρες σε όλες τις άλλες, είτε είναι 
καλός είτε είναι κακός. Ο τρόπος σκέψης και ζωής των πλουσίων χωρών που διαθέτουν
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τεράστια οικονομικά μέσα βρίσκονται στο Διαδίκτυο, στη διάθεση όλων και επηρεάζουν 
τον πολιτισμό άλλων λαών κατά τρόπο μιμητικό με δυσμενείς κυρίως επιπτώσεις.
Το μεγάλο κεφάλαιο είναι σε θέση να δημιουργήσει μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, να 
τις εφοδιάσει με εμπορεύματα εισαγόμενα από χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και να 
ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές 
απορροφούν τις μικρές ντόπιες και δημιουργούν μεγάλες μονάδες καταναλωτικές, 
παραγωγής ή υπηρεσιών, διαλύοντας έτσι τις μικρές. Οι μεγάλες, με τις πιστωτικές 
ικανότητες που διαθέτουν, έχουν την ευχέρεια να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες σε 
χαμηλές τιμές και με μεγάλη ποικιλία. Οι μεσαίες κυρίως επιχειρήσεις βρίσκονται 
απροστάτευτες, στο έλεος των μεγάλων ανταγωνιστών, που μπορούν, με τη δύναμη 
των κεφαλαίων που διαθέτουν και την ευκολία στη διακίνηση, να τις ανταγωνιστούν με 

άνεση και εξουθενωτικά.
Οι επιχειρήσεις κάθε χώρας του γεωπολιτικού χώρου της παγκοσμιοποίησης έχουν τη 
δυνατότητα να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε κάθε χώρα και 
να αγοράσουν επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν δικές τους στις χώρες αυτές. Η 
οικονομική δύναμη όμως βρίσκεται στα χέρια του μεγάλου παγκόσμιου κεφαλαίου και 
δεν είναι εύκολο να υπάρξουν υπολογίσιμοι ανταγωνιστές, εκεί όπου υπάρχει 
ενδιαφέρον για το μεγάλο κεφάλαιο. Η δύναμη περιέρχεται στα χέρια του μεγάλου 
κεφαλαίου, το οποίο ρυθμίζει την οικονομία και κατά συνέπεια και την πολιτική των 
κυβερνήσεων. Έτσι, οι κυβερνήσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα και ο ρόλος τους 
περιορίζεται στη δημιουργία του υπόβαθρου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, 
χωρίς να είναι σε θέση να επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας και τη διατήρηση της 
κοινωνικής ισορροπίας.
στ. Έοευνα via επιστηυονικέ€ και τεννολονικέ<: υελέτε€ otic επικοινωνίες και ενέονεια: Οι 
νέες αναβαθμισμένες τεχνολογίες αποτελούν το νέο τρόπο παραγωγής στην 
παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία. Στηρίζεται σε εργασιακές σχέσεις που δεν 
έχουν τον οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπου το κράτος εγγυάται την αμοιβή του 
ανθρώπινου συντελεστή κάτω από σταθερές και δομημένες σχέσεις. Οι εργατικές 
σχέσεις χαλαρώνουν, γίνονται ευέλικτες κάτω από τη διακριτική ευχέρεια της δύναμης 
του κεφαλαίου, με την υπονόμευση των σχέσεων και του ρόλου των εργαζομένων. Η 
ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η βάση της βιομηχανικής επανάστασης, που αχρήστευσε 
την αναγκαιότητα των εργαζομένων για την παραγωγή και συνέβαλε στην απόκτηση 
πλούτου από το κεφάλαιο. Δεν έχει πια την ανάγκη των εργαζομένων, γιατί η παραγωγή 
επιτυγχάνεται χωρίς εργάτες, με μόνο ένα μικρό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών στην 

ηλεκτρονική τεχνολογία. Ο χρόνος εκτέλεσης μιας εργασίας έχει σχεδόν μηδενιστεί σε 
πολλές περιπτώσεις ή έχει συρρικνωθεί σε πολύ μικρά μεγέθη. Η χρήση του Διαδικτύου,
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του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της επικοινωνίας και της ευρύτατης χρήσης της 
ηλεκτρονικής πληροφορικής, έχουν μεταβάλει την έννοια του χρόνου. Έχουν ακόμη 
μεταβάλει την έννοια του χώρου, γιατί δεν είναι πια απαραίτητο ο εργαζόμενος να 
βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο γραφείο της επιχείρησης για να μπορεί να επικοινωνεί. 
Αυτό μπορεί να το κάνει από το σπίτι του ή από τεράστια απόσταση και να επικοινωνεί 
μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων επικοινωνιακών μέσων. Αυτή η νέα 
σχέση που έχει δημιουργηθεί αποτελεί ζωτικό στοιχείο της παγκοσμιοποίησης.

1.2 Τρόττοι ολοκλήρωσης εθνικών οικονομιών

Οι εθνικές οικονομίες ολοκληρώνονται διεθνώς όλο και περισσότερο σύμφωνα με 
τέσσερις βασικά τρόπους 121 : μέσω του εμπορίου, των χρηματοοικονομικών ροών, της 
παραγωγής και ενός επεκτεινόμενου ιστού συνθηκών και θεσμών. Οι αυξανόμενες 
διασυνδέσεις μέσω του εμπορίου είναι εμφανείς δεδομένου ότι σχεδόν κάθε χρόνο μετά 
το 2° Παγκόσμιο Πόλεμο το διεθνές εμπόριο αυξάνεται πιο γρήγορα από την παγκόσμια 
παραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το μερίδιο των εξαγωγών και των εισαγωγών 
στο ΑΕΠ σχεδόν κάθε χώρας. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια, οι διασυνοριακές 
χρηματοοικονομικές ροές έχουν αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα από τις εμπορικές ροές. 
Κυρίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις (με τις οποίες το ξένο κεφάλαιο αποκτά τον έλεγχο 
σε μια διασυνοριακή επιχείρηση) έχουν αυξηθεί γρηγορότερα από τη συνολική ροή των 
κεφαλαίων.
Η ταχεία άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων υπογραμμίζει τον τεράστιο και 
αυξανόμενο ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών στο διεθνές εμπόριο και ειδικά στην 
παγκόσμια παραγωγή. Ακαδημαϊκοί όπως ο Peter Dickens έχουν αποδείξει ότι με 
φθίνοντα έξοδα μεταφοράς και επικοινωνιών, είναι δυνατόν να μοιραστεί η αλυσίδα των 
αξιών της παραγωγής.
Διαφορετικά στάδια της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος μπορούν να διεξαχθούν 
σε διαφορετικά μέρη του κόσμου ανάλογα με το συγκριτικό πλεονέκτημα των 
διαφορετικών εναλλακτικών τόπων παραγωγής. Ηλεκτρονικά τσιπ ημιαγωγών θα 
μπορούσαν να σχεδιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που παράγονται και τα 
βασικά μέρη. Στη συνέχεια, κόβονται και συναρμολογούνται στη Μαλαισία και τα τελικά 
προϊόντα ελέγχονται στη Σιγκαπούρη και αποστέλλονται από εκεί.

Οι διασυνοριακές ροές συχνά κινούνται εντός της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας. Ένα 
συναρπαστικό γεγονός για τις ροές του τρέχοντος εμπορίου είναι ότι περίπου το ένα 
τρίτο του εμπορίου αγαθών αποτελείται από αποστολές μεταξύ των θυγατρικών της ίδιας
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εταιρείας, σε αντίθεση με τις συναλλαγές που γίνονται μεταξύ διαφορετικών εξαγωγέων 
και εισαγωγέων.
Η τέταρτη σημαντική όψη της διεθνοποίησης είναι η αυξανόμενη εναρμόνιση των 
οικονομικών θεσμών. Το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου διάλεξε, κατά 
την ανεξαρτητοποίησή του μετά το 2° Παγκόσμιο Πόλεμο, στρατηγικές οικονομικής 
ανάπτυξης που παρακάμπτουν τις αγορές. Αυτά τα μοντέλα ανάπτυξης κρατικού 
ελέγχου καταποντίστηκαν στη δεκαετία του 1980, η οποία ακολουθήθηκε από μια 
τεράστια μετατόπιση προς όφελος της ανάπτυξης που στηρίζεται στην αγορά και 
ελέγχεται από τον ιδιωτικό τομέα.
Συμπληρωματικά έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν 
από διεθνείς συνθήκες σχετικά με το εμπόριο, την επενδυτική πολιτική, τη φορολογική 
πολιτική, τα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την τραπεζική εποπτεία, τη 
μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, την πολιτική σχετικά με τις ξένες επενδύσεις, ακόμη 
και τον έλεγχο της απάτης. Ένας ολοένα επεκτεινόμενος ιστός συνθηκών συνδέει τα 
κράτη μεταξύ τους με πολυμερείς υποχρεώσεις, με τοπικές υποχρεώσεις (όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες εμπορικές ενώσεις) ή τέλος με διμερείς υποχρεώσεις 
(όπως για παράδειγμα οι διμερείς φορολογικές συνθήκες μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών και δεκάδων άλλων κυβερνήσεων.

1.3 Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογία και ανάπτυξη131

Από τότε που ο Adam Smith πρώτος περιέγραψε τα πλεονεκτήματα του διεθνούς 
εμπορίου στο βιβλίο του «Wealth of Nations» το 1776, οι οικονομολόγοι πίστευαν ότι μια 
αναπτυγμένη παγκόσμια αγορά θα συνέβαλλε σε ταχύτερη ολόπλευρη οικονομική 
ανάπτυξη. Οπως ο Smith τόσο πετυχημένα περιέγραψε, μια μεγαλύτερη παγκόσμια 
αγορά προσφέρεται για μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης και επιστημονική κατανομή του 
εργατικού δυναμικού. Η μεγαλύτερη αγορά προσφέρει επίσης και μεγαλύτερα κίνητρα 
για καινοτομίες, εφόσον τα πάγια έξοδα της έρευνας και ανάπτυξης για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν θα είναι τώρα δυνατόν να αναπληρωθούν με μεγαλύτερες 
πωλήσεις σ' ένα μεγαλύτερο παγκόσμιο αγοραστικό κοινό.
Έτσι, όταν σχεδόν όλες οι κλειστές οικονομίες του κόσμου άρχισαν να εισάγουν αλλαγές 
στις αγορές τους και να ανοίγουν τα σύνορα τους στο διεθνές εμπόριο κατά τα τέλη της 
δεκαετίας του 80, αυξήθηκαν οι ελπίδες ότι η διευρυμένη παγκόσμια αγορά θα παρείχε 
μεγάλη ώθηση για ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
Για πολλές σημαντικές περιοχές του κόσμου, ειδικότερα τη Βόρεια Αμερική, Δυτική 
Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ασίας, και μερικά άλλα μέρη του κόσμου, τόσο η
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λογική της οικονομικής ανάλυσης όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν δικαιώσει 
αυτές τις προσδοκίες. Η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στις περισσότερες από τις 
προηγμένες χώρες (με αξιοσημείωτη εξαίρεση την Ιαπωνία), και φαίνεται ότι μεγάλο 
μέρος αυτής της ταχείας ανάπτυξης ήταν αποτέλεσμα της τεχνολογικής έκρηξης που 
εκτοξεύθηκε, αν δεν προκλήθηκε, από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Λίγο 
μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η επανάσταση στους τομείς των υπολογιστών, των 
επικοινωνιών και στις άλλες μορφές της τεχνολογίας, της πληροφορικής, υπήρξε 
σημαντικός παράγοντας ώθησης της διεθνής ανάπτυξης, και ότι και η ίδια η 
παγκοσμιοποίηση έχει προωθήσει την τεχνολογία της πληροφορικής, με το να αυξάνει 
τα περιθώρια κέρδους από την εφαρμογή νέων μεθόδων στον τομέα αυτό.
Εκείνο, όμως, που ήταν λιγότερο ξεκάθαρο πριν μια δεκαετία, ήταν πόσο ευρεία θα ήταν 
η ικανότητα και η επιθυμία των διαφόρων οικονομιών να λάβουν μέρος και να 
μοιραστούν αυτήν την τεχνολογική επανάσταση. Τόσο οι τεχνολογικές καινοτομίες όσο 
και η τεχνολογική διάδοση τους είναι περίπλοκες οικονομικές διαδικασίες, και 
εξαρτώνται αμφότερες από μια σύνθετη ομάδα θεσμών και ιδρυμάτων.
Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.), έχουν αναπτύξει ένα πλούσιο φάσμα 
από θεσμούς και ιδρύματα τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για να 
στηρίζουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο τεχνολογικών καινοτομιών, ενώ άλλες χώρες δεν 
έχουν θεσμούς και ιδρύματα που να παρέχουν έστω και την στοιχειώδη υποστήριξη στη 
διαδικασία υιοθέτησης καινοτομιών. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση της Αμερικανικής 
διαδικασίας θα μας δώσει κάποιες ιδέες για το τι απουσιάζει από τις υπόλοιπες 
οικονομίες.
Η υιοθέτηση νέων μεθόδων βασίζεται πάνω σε σύνθετη συνεργασία βασικών 
επιστημών που ανοίγουν πόρτες σε καινούργιες τεχνολογίες και εμπορική αξιοποίηση 
αυτών των τεχνολογιών σε καινούργια προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. Η βασική 
έρευνα δεν αποτελεί δραστηριότητα που έχει ως στόχο την αγορά γιατί είναι δύσκολο 
για τις αγορές να αντεπεξέλθουν στους αντικρουόμενους στόχους μεγιστοποίησης 
κίνητρων και μεγιστοποίησης της διάδοσης. Συχνά οι αγορές δεν ανταμείβουν τις 
καινοτομίες, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να εκμεταλλευτεί την εφεύρεση. Η 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των προνομίων ευρεσιτεχνίας βοηθούν αλλά 
είναι ατελείς και εμποδίζουν τη διάδοση της εφεύρεσης που είναι επίσης επιθυμητή. Ενα 
φάσμα των ιδρυμάτων της αγοράς και μη, διεξάγει την βασική έρευνα. Παραδείγματα 
αποτελούν τα κυβερνητικά εργαστήρια όπως το National Institute of Health στις ΗΠΑ και 
τα ακαδημαϊκά κέντρα όπως είναι τα πανεπιστήμια και τα κέντρα μελετών. Φυσικά 
μερικοί οργανισμοί χρηματοδοτούν βασική επιστημονική έρευνα και στα δικά τους 
εργαστήρια.
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Η διαδικασία της εφεύρεσης βασίζεται σε ένα δυνατό θεμέλιο της βασικής επιστήμης 
που μεταφέρεται στην εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων και διαδικασιών. Αυτό το 
βήμα σχεδόν αναπόφευκτα υλοποιείται σε ιδρύματα που στηρίζονται κυρίως στην 
αγορά, επιχειρήσεις που έχουν την δυνατότητα να ωφελούνται από τις αποδόσεις της 
εμπορικοποίησης των εφευρηματικών ενεργειών μέσα από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 
αποκλειστικά δικαιώματα, ή απλά πλεονεκτήματα του πρωτοπόρου στην εισαγωγή 
καινούργιων προϊόντων.
Μια αποδοτική διαδικασία εμπορικοποίησης εξαρτάται από πολλά πράγματα όπως :
1. Πρέπει να υπάρχει στενή επαφή μεταξύ επιστημόνων των θεωρητικών και 

εφαρμοσμένων επιστημών. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μέσω 
στενής συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών κέντρων και επιχειρήσεων.

2. Πρέπει να υπάρχουν ισχυρά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να δημιουργούν μεγάλες εγκαταστάσεις για εργασίες 
έρευνας και ανάπτυξης πολλά χρόνια πριν ένα προϊόν εισαχθεί στην αγορά.

3. Η οικονομία πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη για να στηρίζει τη γρήγορη υιοθέτηση 
και διάδοση της νέας τεχνολογίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν 
διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια σε εταιρείες που είναι πρόθυμες να εφαρμόσουν 
καινοτομίες για να θέσουν σε εφαρμογή χρήση νέας τεχνολογίας.

4. Επίσης, κανένα κρατικό μονοπώλιο (όπως στο τομέα της ενέργειας ή των 
τηλεπικοινωνιών) δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει μια νέα καινοτομία 
μέσω της χρήσης της μονοπωλιακής τους εξουσίας.

Οι Η.Π.Α, είχαν μοναδική επιτυχία στην διαχείριση των πιο πάνω θεμάτων.
- Πρώτον, η Κυβέρνηση των Η.Π.Α, μαζί με ιδιωτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα 

παρέχουν μεγάλη χρηματοδότηση για βασικού επιπέδου επιστημονικές έρευνες. 
Σήμερα τα επιστημονικά κέντρα έρευνας στην Αμερική απορροφούν $85 δις. ή 
περίπου το 1% του ΑΕΠ.
Οι επενδύσεις αυτές ήσαν η κινητήριος δύναμη για βασική έρευνα σε πολλούς 
ουσιώδεις τομείς - περιλαμβανομένης της τεχνολογίας της πληροφορικής (βέβαια το 
internet άρχισε ως έργο του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας). Αυτές οι επενδύσεις 
στηρίζουν τις περισσότερες έρευνες στα κυβερνητικά εργαστήρια καθώς και στα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.

- Δεύτερον, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολλές δημιουργικές μεθόδους για να φέρουν σε 
επικοινωνία επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία με 
πανεπιστήμια που αναλαμβάνουν βασική επιστημονική έρευνα.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αμερική 

επέτρεψε στο επιστημονικό του προσωπικό να συμμετέχει σε ιδιωτικές έρευνες.
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Επίσης, επέτρεψε σε πανεπιστήμια να έχουν εφευρετικά δικαιώματα σε προϊόντα 
που δημιουργήθηκαν από προσωπικό του πανεπιστημίου τους. Τα εφευρετικά αυτά 
δικαιώματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτών των 
πανεπιστημίων. Το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι 
πολύ συνδεδεμένα μεταξύ τους διαφέρει κατά πολύ από την κατάσταση που 
επικρατεί στην Ευρώπη όπου τα πανεπιστήμια είναι αποκλειστικά κρατικές 
επιχειρήσεις με πολύ λίγες επαφές με την ιδιωτική βιομηχανία.
Το προσωπικό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη είναι συνήθως κρατικοί υπάλληλοι 
χωρίς το δικαίωμα να αναμειχθούν με εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, τα 
πανεπιστήμια δεν μπορούν να γίνουν κάτοχοι εφευρετικών δικαιωμάτων για 
εφευρέσεις που ανακαλύφθηκαν στο πανεπιστήμιο ή σε συνεργασία με ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.

- Τρίτον, οι ΗΠΑ διαθέτουν ισχυρό σύστημα επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο διακινεί 
δισεκατομμύρια δολάρια για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και 
εμπορικοποίησης νέων προϊόντων. Επιπρόσθετα, ουσιωδών τομέων υποδομής, 
όπως των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση των 
μονοπωλίων το 1980, νέες επιχειρήσεις κατάφεραν με την βοήθεια της νέας 
τεχνολογίας να ανταγωνιστούν παλιούς γίγαντες, οδηγώντας στη διαδικασία της 
«δημιουργικής καταστροφής» κατά την οποία οι νέες τεχνολογίες υποσκελίζουν 
παλαιές, καθυστερημένες τεχνολογίες. Για ακόμα μια φορά σε πολλά μέρη του 
κόσμου τα μονοπώλια έχουν την δύναμη και τα κίνητρα να κωλυσιεργούν ώστε και 
να επιβραδύνουν την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών.

Σε γενικές γραμμές οι Η.Π.Α, έχουν την καλύτερη τεχνολογική οικονομία. Επίσης, η 
δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία δείχνουν να έχουν ψηλό βαθμό καινοτομίας σε σύγκριση 
με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά υστερούν σε δύο κύριους τομείς από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες:

την διασύνδεση των Πανεπιστημίων με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για μετατροπή των 
ιδεών σε νέα προϊόντα και

- τη δυναμική που χρειάζονται οι κεφαλαιαγορές και οι νομοθεσίες για να 
υποστηριχθεί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και προϊόντων.

Φυσικά η υιοθέτηση νέων μεθόδων είναι μόνο ένας από τους δύο τρόπους με τους 
οποίους η νέα τεχνολογία μπορεί να εισαχθεί στην οικονομία. Ακόμα και αν η οικονομία 
δεν είναι καινοτόμος, μπορεί να εισάγει τις νέες αυτές τεχνολογίες από το εξωτερικό. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις φτωχότερες χώρες που δεν έχουν τις απαραίτητες 

τεχνολογικές και επιστημονικές βάσεις για να καινοτομούν από μόνες τους, αλλά έχουν 
την δυνατότητα να αφομοιώνουν τις νέες τεχνολογίες από πιο προηγμένες χώρες.
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Ωστόσο, κάθε χώρα διαφέρει σε σχέση όχι μόνο με την δυνατότητα της να καινοτομεί 
αλλά και να αφομοιώνει και να υιοθετεί νέες τεχνολογίες.
Η τεχνολογία μπορεί να υιοθετηθεί από το εξωτερικό με πολλούς τρόπους :
- Μια πολυεθνική εταιρεία μπορεί να επενδύσει στην χώρα αυτή και έτσι να εισάγει την 

νέα τεχνολογία στην οικονομία.
- Η τεχνολογία μπορεί να εισαχθεί κατευθείαν σαν κεφαλαιουχικό αγαθό, π.χ. 

προηγμένος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, η καταναλωτικό προϊόν π.χ. 
προσωπικός υπολογιστής.

- Η χρήση της τεχνολογίας στη χώρα μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

- Η τεχνολογία μπορεί να τύχει επεξεργασίας και να μετατραπεί από ντόπιους 
μηχανικούς ούτως ώστε να είναι χρησιμοποιήσιμη στη χώρα εισαγωγής

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτυγχάνει όταν κάποια χώρα ακολουθεί οικονομική 
πολιτική που είναι εχθρική στην τεχνολογική ενσωμάτωση, για παράδειγμα, 
παρεμπόδιση εξωτερικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανεπαρκής προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (που αποθαρρύνει επενδύσεις από Εταιρείες 
υψηλής τεχνολογίας), η μη διατήρηση της μακρο-οικονομικής σταθερότητας.
Χωρίς καινούργια στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης, είναι σχεδόν απίθανο η 
παγκοσμιοποίηση από μόνη της να λύσει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
κόσμος.
Συμπερασματικά μπορούμε να τονίσουμε ότι:
• Σύμφωνα με τις σημερινές ενδείξεις, η αυξανόμενη παγκόσμια ενοποίηση της 

δεκαετίας του 90 θα αποδειχθεί τελικά ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για 
εκατομμύρια φτωχούς του κόσμου. Νέες θέσεις σε διεθνείς εταιρείες και τομείς 
εξαγωγών τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αυξήσει το εισόδημα εκατομμυρίων και 
ειδικότερα ανθρώπων που είχαν κάτω του μέσου όρου εισοδήματος, σύμφωνα με 
διεθνή αλλά και εθνικά εισοδηματικά πρότυπα.

• Αν η εποχή της παγκοσμιοποίησης έχει δει μεγάλη διεύρυνση της ανισότητας 
παγκοσμίως, είναι λόγο των βραδυκίνητων χωρών στην παγκοσμιοποίηση αλλά και 
εκείνων που εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες να αναπτυχθούν ραγδαία. Η γεωγραφική 
απομόνωση, το βάρος των φτωχών κλιμάτων και ασθενειών, οι πόλεμοι, και οι 
προκαταλήψεις των πλουσίων χωρών στην έρευνα βοηθούν στην εξήγηση της 

συνεχιζόμενης παγκόσμιας φτώχειας. Ωστόσο, αρχηγοί χωρίς αποτελεσματική 
πολιτική και κατοχυρωμένες ελίτ που εναντιώνονται στην αλλαγή, αποτελούν ένα 
μεγάλο μέρος του προβλήματος.
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• Η παγκοσμιοποίηση από μόνη της δεν είναι πιθανό να καταφέρει να επιλύσει τα 
υπάρχοντα προβλήματα φτώχειας ανά τον κόσμο. Όμως, και η εναντίωση στην 
παγκοσμιοποίηση δεν είναι η λύση.

• Οι χώρες μπορούν να εξουδετερώσουν τις απομονωτικές επιδράσεις της 
γεωγραφίας με κατάλληλη υποδομή, καταστέλλοντας τα εθνικά τηλεπικοινωνιακά 
μονοπώλια τα οποία εμποδίζουν και επιβραδύνουν τη γρήγορη και ανέξοδη ένωση 
με το internet, εξασφαλίζοντας κατάλληλα κίνητρα υιοθέτησης νέων μεθόδων για 
υπερπήδηση συγκεκριμένων προβλημάτων, και αφήνοντας κατά μέρος 
λανθασμένες λύσεις που βασίζονται στον φόβο για την παγκοσμιοποίηση.

1.4 Αξιολόγηση της παγκόσμιας ολοκλήρωσης [6]

Μια πλευρά που συχνά λείπει από τη συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση είναι η 
μέτρησή της. Πόσο εκτεταμένη είναι; Ποιες χώρες είναι οι περισσότερο και οι λιγότερο 
παγκοσμιοποιημένες και γιατί; Μετά μάλιστα τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2002 
προστέθηκε και το ερώτημα : Χτύπησε η παγκοσμιοποίηση σε ένα ανάχωμα στο δρόμο 
της ή βρίσκεται στο χείλος μιας θεμελιώδους αλλαγής;
Προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό, το περιοδικό «Foreign Policy» συνεργάστηκε με 
την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης A.T.KEARNEY για τη δημιουργία μιας λίστας που 
συνδυάζει δείκτες πληροφορικής τεχνολογίας, οικονομικούς, εμπορικούς, ταξιδιωτικούς 
και προσωπικής επικοινωνίας για να αξιολογήσει τα επίπεδα παγκόσμιας ολοκλήρωσης 
σε δεκάδες ανεπτυγμένες οικονομίες και αναδυόμενες αγορές-κλειδιά σε όλον τον 
κόσμο.
Η πρώτη αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το 2001, εμφάνιζε 
πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη μορφή της παγκόσμιας ολοκλήρωσης μέχρι 
το 1998. Οι περισσότερο παγκόσμιες χώρες του κόσμου είχαν μεγαλύτερη εισοδηματική 
ισότητα από τις λιγότερο παγκόσμιες, ανατρέποντας το διαδεδομένο επιχείρημα ότι οι 
αναπτυσσόμενες χώρες είναι φτωχές και με μεγάλες ανισότητες λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και υποδεικνύοντας ότι η ιστορία, οι οικονομικές πολιτικές, τα 
προγράμματα πρόνοιας και οι εκπαιδευτικές πολιτικές ίσως παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της διανομής του εισοδήματος.
Επιπλέον, οι πιο παγκόσμιες οικονομίες έτειναν να είναι μικρότερες χώρες, στις οποίες ο 
ανοικτός χαρακτήρας της οικονομίας επιτρέπει πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και 
κεφάλαια που δεν είναι αμέσως διαθέσιμα στο εσωτερικό. Πέρσι, η μικρή Σιγκαπούρη 
βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, με την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Ελβετία να την 
ακολουθούν κατά πόδας. Αντιθέτως οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τη 12η θέση.
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Επίσης, με μικρές εξαιρέσεις, οι χώρες που βρέθηκαν ψηλά στη λίστα της 
παγκοσμιοποίησης απολάμβαναν μεγαλύτερη πολιτική ελευθερία, σύμφωνα με την 
ετήσια έρευνα πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων που διενεργεί το Freedom House. 
Ταυτόχρονα μια σύγκριση του δείκτη A.T.KEARNEY/Foreign Policy με την έρευνα της 
Διεθνούς Διαφάνειας για τη διαφθορά, υποδείκνυε ότι οι δημόσιοι αξιωματούχοι στις 
περισσότερο παγκόσμιες χώρες είναι λιγότερο διεφθαρμένοι απ' ότι οι ομόλογοί τους 
στις κλειστές οικονομίες.
Στο δεύτερο κατάλογο, που κυκλοφόρησε το 2002, εξετάζεται η παγκόσμια ολοκλήρωση 
μέχρι το τέλος του 2000, με αρκετές σημαντικές αλλαγές που παρέχουν μεγαλύτερο 
βαθμό εστίασης, όπως:
1. Προστέθηκαν πάνω από 10 χώρες στις 50 που ήδη περιλαμβάνονταν και ο 

κατάλογος καλύπτει τώρα σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού και 
περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου οικονομικού προϊόντος, με αυξημένη 
κάλυψη της Αφρικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Ασίας.

2. Ο αναθεωρημένος κατάλογος ενσωματώνει νέες πολιτικές μεταβλητές που βοηθούν 
στην αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής μιας χώρας σε θέματα σχετιζόμενα με τη 
διπλωματία και τη διεθνή ασφάλεια, μετρώντας την ένταξη σε διεθνείς οργανισμούς, 
τη δέσμευση σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές και τη διπλωματική εκπροσώπηση 
στο εξωτερικό.

3. Χρησιμοποιούνται οι τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις ώστε να δίνεται μια πιο 
κατανοητή εικόνα του μελλοντικού κόσμου.

Επικεφαλής του νέου καταλόγου βρίσκεται η Ιρλανδία, μια χώρα που η οικονομική της 
ολοκλήρωση σημείωσε εκρηκτική άνοδο από το 1998 που σταμάτησε η πρώτη μέτρηση 
και στην οποία η Ιρλανδία ερχόταν έκτη. Σε μια προσπάθεια να προσελκύσει 
περισσότερα ξένα κεφάλαια και επενδύσεις τεχνολογίας, η χώρα αυτή μείωσε τη 
φορολογία των επιχειρήσεων (ήδη από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη) και υιοθέτησε 
ένα Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για τη βελτίωση των υποδομών και της αποδοτικότητας 
της κυβέρνησης. Η ιδιωτικοποίηση κρατικής ιδιοκτησίας στις τηλεπικοινωνίες και το 
τραπεζικό σύστημα έστειλαν θετικά μηνύματα στους επενδυτές. Η Ιρλανδία ήταν επίσης 
από εκείνους που ωφελήθηκαν περισσότερο από την παγκόσμια έκρηξη της υψηλής 
τεχνολογίας και των τεχνολογιών πληροφορικής. Οι επιτυχίες της τα προηγούμενα 
χρόνια της έδωσαν το προβάδισμα όταν αυτές οι βιομηχανίες άρχισαν να αποκτούν μια 
πραγματική παγκόσμια ανάπτυξη. Έως το 2000, τεχνολογικοί γίγαντες όπως οι 
Microsoft, Intel, Gateway και Global Crossing την αποκαλούσαν Silicon Island της 
Ευρώπης κατά το Silicon Valley των ΗΠΑ. Αυτές οι επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 
βοηθούν στην εξήγηση των σταθερά αυξανόμενων εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων
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στην Ιρλανδία, που ανήλθαν, από ένα μέσο όρο περίπου $3 δις το χρόνο στα μέσα της 
δεκαετίας του 90, σε $20,5 δις το 2000 ή σχεδόν $5.500 ανά κάτοικο.
Η ρωμαλέα οικονομική ανάπτυξη έδωσε ισχυρή ώθηση στην ουσιαστική εμβάθυνση της 
παγκόσμιας ολοκλήρωσης το 2000, χρονιά που κατέγραψε κέρδη ρεκόρ στους 
περισσότερους δείκτες διεθνών ανταλλαγών. Για παράδειγμα, η αξία των παγκόσμιων 
εξαγωγών προϊόντων αυξήθηκε πάνω από 12%, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών έκανε ένα 
άλμα 6,1%, νούμερα που αμφότερα είναι υπερτριπλάσια από το ρυθμό αύξησης του 
προηγούμενου χρόνου. Οι ξένες άμεσες επενδύσεις σημείωσαν επίσης θεαματική 
αύξηση από $1,08 τρις το 1999 σε $1,27 τρις το 2000 (το 1990 ήταν μόλις $203 δις). 
Μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων κινήθηκε από εταιρίες που αγόραζαν ή 
συγχωνεύονταν με εταιρίες σε άλλες χώρες, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη 
παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ένα μόνο παράδειγμα από το χώρο 
των κορυφαίων Γαλλικών εταιριών δείχνει ότι είχαν υπερδιπλάσια κέρδη από τις ξένες 
θυγατρικές τους σε σύγκριση με τις εγχώριες πωλήσεις τους το 2000, διπλασιάζοντας 
ταυτόχρονα το επίπεδο κερδών τους των αρχών της δεκαετίας του 90.
Το 2000 έγιναν σε παγκόσμια κλίμακα 50 εκατομμύρια υπερεθνικά ταξίδια περισσότερα 
από τον προηγούμενο χρόνο, ανεβάζοντας τον αριθμό των διεθνών αφίξεων σε 698,8 
εκατομμύρια από 457,2 εκατομμύρια πριν από μια δεκαετία.
Η διεθνής τηλεφωνική επικοινωνία αυξήθηκε περίπου σε 10 δισεκατομμύρια λεπτά το 
2000, λόγω κυρίως της ταχείας μείωσης του κόστους. Αντίθετα, οι χρήστες του 
Διαδικτύου αυξήθηκαν με τους χαμηλότερους ρυθμούς από τα μέσα της δεκαετίας του 
’90, όταν το Διαδίκτυο αναδείχθηκε ως μέσο μαζικής επικοινωνίας και αυτό εν μέρει 
λόγω της πτωτικής τάσης της οικονομίας των dot-coms επιχειρήσεων και εν μέρει λόγω 
του κορεσμού ορισμένων βασικών αγορών. Ακόμη όμως και έτσι, 80 εκατομμύρια νέοι 
χρήστες συνδέθηκαν στο Internet για πρώτη φορά μέσα στο 2000, που ως σημείο των 
αλλαγών που έρχονται, ήταν ή πρώτη χρονιά κατά την οποία τα αγγλικά δεν ήταν πλέον 
η μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των χρηστών στο Διαδίκτυο. Οι υπάρχουσες 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι 192 εκατομμύρια Αγγλόφωνοι είχαν τακτική πρόσβαση στο 
Internet, σε σύγκριση με τα 211 εκατομμύρια μη Αγγλόφωνων, αν και τα αγγλικά βέβαια 
παρέμειναν η κυρίαρχη γλώσσα στο Διαδίκτυο.
Επιπρόσθετα και η πολιτική συμμετοχή έδειξε σημεία αργής αλλά σταθερής ανάπτυξης, 
στους δείκτες βέβαια που εξετάζονται. Μεταξύ 1995 και 2000, οι ανεπτυγμένες 
οικονομίες και οι βασικές αναδυόμενες αγορές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
εγκαθίδρυσαν 344 νέες πρεσβείες σε όλον τον κόσμο, ενώ καταγράφηκαν 342 νέες 
συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς. Επίσης περίπου 66 χώρες συνέβαλαν με 
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, χρήματα, ιατροφαρμακευτικό υλικό ή άλλο
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εξοπλισμό σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, τα επίπεδα παγκόσμιας ολοκλήρωσης 
έφτασαν σε νέα ύψη το 2000, κορυφώνοντας μια δεκαετία έντονης επέκτασης των 
παγκόσμιων οικονομικών ροών και της πολιτικής συμμετοχής, καθώς και αυξημένης 
κινητικότητας ανθρώπων, πληροφοριών και ιδεών. Αν και αυτή η ελευθέρα κίνηση 
πιθανότατα θα παραμείνει το καθοριστικό χαρακτηριστικό του ξαφνικά μικρότερου 
κόσμου μας, η εμμονή της τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. 
Πράγματι πολλές από τις χώρες που βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου είναι οι 
περισσότερο πιθανές να υποστούν το βάρος της αναδίπλωσης της παγκοσμιοποίησης. 
Ακόμη όμως και τα πιο απαισιόδοξα σενάρια δεν προμηνύουν το τέλος της παγκόσμιας 
ολοκλήρωσης. Απλώς εικονογραφούν την έκταση στην οποία η παγκόσμια ολοκλήρωση 
μας έκανε πιο ευάλωτους, καθώς μας έφερνε περισσότερη ευημερία.

1.5 Πηγές άντλησης πληροφοριών

1. www.mathisis.com, άρθρο Τι είναι η παγκοσμιοποίηση;, Γ. Παπαγεωργίου
2. Διεθνή Οικονομικά : Ξεκλειδώνοντας τα μυστήρια της παγκοσμιοποίησης, Jeffrey 

Sachs καθηγητής Harvard University
3. www.haravgi.com.cy, Παγκοσμιοποίηση : απόσπασμα άρθρου “Globalization and 

International Competitiveness : Some broad Lessons of the Past Decade”, Jeffrey 
Sachs καθηγητής Harvard University

4. Κατανοώντας την παγκοσμιοποίηση, Επιμέλεια Θ. Πελαγίδης, εκδόσεις 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ

5. Τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, άρθρο του ΒΙΑ 
ΛΕΙΒΑΔΑ, Συμβούλου επιχειρήσεων, εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 22-1-2002

6. Το 2000, η παγκοσμιοποίηση κατέγραψε κέρδη και ... έσπασε όλα τα ρεκόρ, 
απόδοση έρευνας της εταιρίας συμβούλων A.T. KEARNEY, εφημερίδα 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 19-1-2002
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Το 2001 ήταν αναμφισβήτητα μια από τις δυσκολότερες χρονιές στην ιστορία του 
παγκόσμιου επιχειρηματικού κλάδου. Οι επικεφαλής των μεγαλυτέρων εταιρειών όλων 
των κλάδων ανά τον πλανήτη υποχρεώθηκαν να κηρύξουν τις επιχειρήσεις τους σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιστρατεύσουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες, 
καθώς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες σκληρές και απρόβλεπτες καταστάσεις.
Τη χρονιά αυτή η εξασθένηση της αμερικάνικης και εν γένει της παγκόσμιας οικονομίας, 
σε συνδυασμό με το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, συνέθεσαν έναν 
εφιάλτη για τους ηγέτες των επιχειρήσεων.
Στη δίνη αυτής της κρίσης παρασύρθηκαν και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι 
περισσότερες των οποίων είδαν να μειώνονται δραματικά τα έσοδά τους και να 
αυξάνονται υπέρμετρα τα χρέη τους ως αποτέλεσμα κυρίως επενδύσεων που δεν 
απέδωσαν τα αναμενόμενα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να περιγράφουμε το παγκόσμιο 
τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις ραγδαίες εξελίξεις 
των τελευταίων ετών. Θα ξεκινήσουμε με μία παρουσίαση των κορυφαίων managers για 
το έτος 2001, σε όλους τους κλάδους, καθώς και των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
κλήθηκαν να οδηγήσουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους. Στη συνέχεια θα 
παρουσιάσουμε τους 100 μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους και τα οικονομικά 
τους στοιχεία για το 2000. Θα συνεχίσουμε με την εξέταση του τηλεπικοινωνιακού 
περιβάλλοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και θα ολοκληρώσουμε με μία 
καταγραφή των κορυφαίων τεχνολογιών που προβλέπεται να επικρατήσουν στις 
τηλεπικοινωνίες το 2002.

2.1 Οι managers του 2001

Οι πρακτικές διαχείρισης κρίσεων, οι οποίες για αρκετούς από τους managers των 
μεγάλων εταιρειών θύμιζαν μόνο τη θεωρία που είχαν διδαχθεί στα πανεπιστήμια, 
αναδείχθηκαν στην απαραίτητη μέθοδο για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας 
τους.
Από την αρχή του 2001, η επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, 

περιόρισε σημαντικά τις δαπάνες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, με 
αποτέλεσμα να συρρικνωθούν οι πωλήσεις και τα περιθώρια κερδοφορίας των 
εταιρειών.
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Τα επιχειρηματικά έσοδα μειώθηκαν σημαντικά, και παράλληλα περιορίστηκαν κατά 
πολύ και οι πηγές άντλησης κεφαλαίων για τις περισσότερες εταιρείες. Στις 
κεφαλαιαγορές επικρατούσε αστάθεια και νευρικότητα, με αποτέλεσμα οι μετοχές των 
εταιρειών να υποχωρούν συνεχώς σε χαμηλότερα επίπεδα και η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών να έχει κλονιστεί.
Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των εταιρειών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα 
επεκτατικά της, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, είχε καταφύγει στη μέθοδο του 
δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει την πιστοληπτική ικανότητά της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2001, τα αποθέματα των επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνονταν, 
οι κεφαλαιοποιήσεις τους περιορίζονταν δραματικά και οι επενδυτές, οι αναλυτές και οι 
διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εξέφραζαν ανησυχίες για τα χρέη τους.
Πρόσθετα σε όλα τα προηγούμενα, ήλθε και το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ηζ 
Σεπτεμβρίου και έκανε ακόμη πιο ζοφερή την εικόνα του επιχειρηματικού κλάδου.
Εν μέσω του δυσμενούς αυτού κλίματος, ωστόσο, υπήρξαν και ορισμένοι επικεφαλής 
επιχειρήσεων που προώθησαν τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τις 
πιέσεις που υφίσταντο και κατόρθωσαν να κινηθούν κόντρα στο ρεύμα της 
επιβράδυνσης και της συρρίκνωσης των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.
Το περιοδικό Business Week, ύστερα από έρευνα που 
πραγματοποίησε μεταξύ 160 αναλυτών συνεργατών του στη Νέα 
Υόρκη και σε 22 άλλες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, ξεχώρισε και 
κάνει ειδική μνεία σε εικοσιπέντε από αυτούς τους managers [1], οι 
οποίοι πέτυχαν ανάπτυξη των μεγεθών των επιχειρήσεών τους παρά 
τις αντίξοες συνθήκες.
Ο Louis V. Gerstner Jr. της IBM, ο οποίος πρόκειται να αποσυρθεί εντός του 2002, 
κατόρθωσε να αυξήσει στα $5,3 και $35,7 δις τα κέρδη και τα έσοδα της εταιρείας του 
αντίστοιχα. Με μια νέα στρατηγική απόφαση άλλαξε το μοντέλο εργασίας της IBM και 
εστίασε τη δραστηριότητά της περισσότερο στις πωλήσεις από την κατασκευή υλικού. 
Με τον τρόπο αυτό ξεχώρισε στο χώρο της βιομηχανίας υπολογιστών. Παράλληλα η 
μετοχή της εταιρείας έκλεισε το 2001 έχοντας καταγράψει κέρδη της τάξεως του 45%.
Ο Howard Schultz, Διευθύνων Σύμβουλος της αλυσίδας καταστημάτων Starbucks, 
συνετέλεσε ώστε να αυξηθεί κατά 92%, στα $181,2 εκατομμύρια, η ετήσια κερδοφορία 
της εταιρείας του. Ο δαιμόνιος Schultz είναι και κάτοχος ενός εντυπωσιακού ρεκόρ 
αφού, υπό τη διαχείρισή του, η Starbucks παρουσιάζει ανάπτυξη των πωλήσεών της 
από το 1992 για 121 συνεχούς μήνες.
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ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Louis V. Gerstner Jr. IBM Oprah Winfrey Harpo

Howard Schultz Starbucks Robert A. Eckert Mattel
Fujio Mitarai Canon Richard S. Fuld Jr. Lehman Bros

Daniel Vasella Novartis Barry Lam Quanta Computer

John Browne BP L. Dennis Kozlowski Tyco International

Kent Kresa Northrop Grumman Jeffrey L. Bewkes Home Box Office

Carole Black Lifetime
Entertainment

Charles Lee and Ivan 
Seidenberg

Verizon

Jeffrey C. Barbakow Tenet Healthcare Maurice R. Greenberg American
International

Group

Steven A. Ballmer Microsoft Reuben Mark Colgate-
Palmolive

Steven S 
Reinemund

PepsiCo Margaret C. Whitman EBAY

Craig A. Conway Peoplesoft Hiroyuki Yoshino Honda Motor
H. Lee Scott Jr. WalMart John D. Wren Omnicom

Richard B. Priory Duke Energy

Ο Barry Lam της Quanta Computer, κατόρθωσε να περιορίσει το λειτουργικό κόστος της 
εταιρείας του, μεταφέροντας μέρος των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της στην Κίνα. 
Οι επενδυτές επιβράβευσαν τη στρατηγική του, με αποτέλεσμα η ετήσια απόδοση της 
μετοχής της Quanta Computers να διαμορφωθεί στο τέλος του 2001 με αύξηση 70%.
Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν περισσότερο λογικό να ληφθούν υπόψη οι επιτυχημένες 
στρατηγικές κινήσεις μιας εταιρείας από την απλή ανάλυση της τιμής της μετοχής της. 
Για το λόγο αυτό στον κατάλογο με τους πιο πετυχημένους manager της χρονιάς 
συγκαταλέγεται και ο Steven A. Ballmer, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft. Μέσα στο 
2001, η εταιρεία διευθέτησε τη δικαστική διαμάχη της με το Αμερικάνικο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και παρουσίασε τα Windows ΧΡ, το νέο της λειτουργικό σύστημα, θέτοντας 
τις βάσεις για την περαιτέρω μελλοντική της ανάπτυξη.

Οι μόνοι managers της λίστας που προέρχονται από 
εταιρεία του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών είναι οι Charles 
Lee and Ivan Seidenberg που μοιράζονται από κοινού τη 
θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Verizon.
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Τον Ιούνιο του 2000, με τη συγχώνευση της GTE Corp. και της Bell Atlantic Corp, 
δημιουργήθηκε η Verizon, η μεγαλύτερη εταιρεία τοπικής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Οι δύο υπεύθυνοι των εταιρειών χαρακτήρισαν το γεγονός ως συγχώνευση 
μεταξύ ίσων και συμφώνησαν να μοιραστούν από κοινού τη θέση του Διευθύνοντα 
Συμβούλου. Αν και δεκάδες νέων τηλεφωνικών εταιρειών δήλωσαν πτώχευση και οι 
μετοχές των εταιρειών υπεραστικής τηλεφωνίας έχαναν την αξία τους, η Verizon 
παρουσίασε σταθερά αποτελέσματα, με έσοδα $66 δις και κέρδη $8 δις για το 2001. 
Ταυτόχρονα η τιμή της μετοχής της ήταν σταθερή αν και ο δείκτης των Τηλεπικοινωνιών 
παρουσίασε μία πτώση 16%.
Στον αντίποδα των managers που κατόρθωσαν να προφυλάξουν τις εταιρείες τους από 
την καταιγίδα που έπληξε το 2001 τον επιχειρηματικό κόσμο, βρίσκονται τα στελέχη που 
πλήρωσαν ακριβά, με τίμημα μάλιστα την ίδια τη θέση τους, τα προβλήματα που 
αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους[2].
Πρώτος στη λίστα με τους manager, για τους οποίους το προηγούμενο έτος αποτελεί 
μαύρη σελίδα στην καριέρα τους, βρίσκεται ο Jacques Nasser πρώην Διευθύνων 
Σύμβουλος της Ford Motor Co. Το πλήγμα που δέχθηκε μετά το σκάνδαλο με τα 
ελαττωματικά ελαστικά της Bridgestone/Firestone και η αντιπαλότητα με το William Clay 
Ford Jr, δισέγγονο του ιδρυτή της Ford, ήταν αρκετά για να οδηγήσουν στην 
απομάκρυνσή του.
Ανάμεσα στους managers για τους οποίους το 2001 δεν αποδείχθηκε τυχερό, 
συγκαταλέγεται και ο Jeffrey k. Skilling, πρώην Γενικός Διευθυντής της Enron Corp. Αν 
και είχε αποχωρήσει από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2001, το όνομά του συνδέθηκε 
με την πλέον πολύκροτη επιχειρηματική κατάρρευση της Αμερικάνικης ιστορίας.
Αν και όταν χρεοκόπησε η εταιρεία, ο Skilling απολάμβανε την ηρεμία της οικογενειακής 
ζωής, είναι τώρα υποχρεωμένος να λογοδοτήσει στις αρμόδιες αμερικάνικες αρχές που 
ερευνούν την υπόθεση και ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με δεκάδες αγωγές για 
κακοδιαχείριση.
Το 2002 ήρθε φέρνοντας μαζί του και προσδοκίες για ανάκαμψη της οικονομίας και των 
αγορών και βελτίωσης του δυσμενούς κλίματος που επικράτησε στον επιχειρηματικό 
κλάδο. Κατά τη νέα χρονιά αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών θα κληθούν να 
επαναφέρουν στην τροχιά της ανάπτυξης τις επιχειρήσεις τους. Για να γίνει αυτό αρκετοί 
εξ αυτών ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν και αποφάσεις που θα δυσαρεστήσουν τους 
εργαζόμενους ή τους μετόχους των εταιρειών που διοικούν.

Το περιοδικό Business Week ξεχώρισε ορισμένους managers, οι οποίοι αναμένεται να 
πρωταγωνιστήσουν στον επιχειρηματικό στίβο κατά το 2002 Ι3].
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Ο Richard Parsons, η επιλογή του οποίου να διαδεχθεί τον πρώην Γενικό Διευθυντή 
Gerald Levin απετέλεσε μεγάλη έκπληξη, έχει τη δύσκολη αποστολή να αναβαθμίσει και 
να επεκτείνει τις δραστηριότητες του Ομίλου, κυρίως στον τομέα των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, αλλά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, προς την εταιρεία του, των 
επενδυτών της Wall Street.
Ένα άλλο δίδυμο, το οποίο εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της 
δημοσιότητας είναι η Carly Fiorina της Hewlett Packard και ο Michael Capellas της 
Compaq. Οι δύο managers θα πρέπει να κάμψουν τις αντιστάσεις των επικριτών της 
προτεινόμενης συγχώνευσης των εταιρειών τους και να ανοίξουν το δρόμο για την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας τους.
Η νέα χρονιά αποτελεί καθοριστική για τον Christopher Galvin της Motorola. Η εταιρεία 
κατέγραψε απώλειες για το 2001, τις πρώτες στη διάρκεια των τελευταίων 71 χρόνων. Ο 
Galvin, για να διατηρήσει τη θέση του, θα πρέπει να αναζωογονήσει τη δραστηριότητα 
των ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών και να βελτιώσει ταυτόχρονα την απόδοση της 
δραστηριότητας κατασκευής ημιαγωγών και δικτυακού εξοπλισμού.
Ο Terry Semel της Yahoo, επτά μήνες μετά την τοποθέτησή του στην κορυφή της 
διοίκησης, ξεκίνησε την αλλαγή λειτουργίας του management της εταιρείας ενώ 
ταυτόχρονα προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα από διαφημίσεις. Τα πρώτα ενθαρρυντικά 
μηνύματα αύξησης κατά 86% του όγκου των πωλήσεων πακέτων διακοπών, δεν 
φαίνεται να είναι αρκετά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των διαφημιστών και των 
επενδυτών.

2.2 Οι κορυφαίες Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις του 2000

Το έτος 2000 ξεκίνησε όπως και το 1999 μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, αλλά μέχρι τον 
Αύγουστο είχε ήδη μεταβληθεί και μια εμφανής ένταση είχε επικρατήσει. Η πτώση των 
εταιρειών dot.com της λεγάμενης Νέας Οικονομίας, η οικονομική ύφεση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και το υψηλό κόστος των υπηρεσιών της επόμενης γενιάς, συρρίκνωσαν το 
ενδιαφέρον της επενδυτικής αγοράς για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Μέχρι το τέλος 
του 2000 είχε ήδη επικρατήσει μια πλήρης αναστάτωση και καθημερινά εμφανίζονταν 
περιστατικά περικοπών θέσεων εργασίας, προειδοποιήσεις για μειώσεις κερδών και 
γενικά αύξηση των απωλειών των εταιρειών του κλάδου. Είναι λοιπόν πολύ 
ενδιαφέρουσα μια συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης των μεγαλύτερων 
εταιρειών του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πίνακες που παραθέτουμε προέρχονται από σχετική έρευνα [5] του περιοδικού 

Communications Week International και της εταιρείας CIT Research και αφορούν την
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οικονομική κατάσταση των 100 μεγαλυτέρων εταιρειών του Τηλεπικοινωνιακού κλάδου 
παγκόσμια.
Ορισμένες βασικές παραδοχές που έχουν γίνει στην συγκέντρωση και επεξεργασία των 
στοιχείων της έρευνας είναι:

■ Τα οικονομικά στοιχεία είναι έτσι όπως έχουν αναφερθεί από τις ίδιες τις 
εταιρείες,

■ Για λόγους άμεσης σύγκρισης όλα τα οικονομικά στοιχεία έχουν μετατραπεί σε 
US$,

■ Θεωρήθηκε ότι δεν επηρέαζε την τελική κατάταξη η διαφορά στη λήξη των 
οικονομικών ετών μεταξύ 31/12/2000 και 31/3/2001,

■ Από την έρευνα έχουν αποκλειστεί οι εταιρείες που παρέχουν αποκλειστικά 
υπηρεσίες Internet και οι κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού,

■ Οι δείκτες ρευστότητας έχουν υπολογιστεί μόνο για τους 45 κορυφαίους ομίλους, 
διαιρώντας τα διαθέσιμα περιουσιακά τους στοιχεία με τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις τους.
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Το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί 
οργανισμοί που προέρχονται από τα πρώην κρατικά μονοπώλια συνεχίζουν να 
κυριαρχούν στο παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό τοπίο.
Τα συνολικά έσοδα των 100 εταιρειών για το 2000 ανέρχονται στα $980 δις, εκ των 
οποίων πάνω από το 78% αντιστοιχεί στους παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς και μόνο το 22% στις νέες επίδοξες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.
Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και απογοητευτικό γιατί, ύστερα από 
σχεδόν 20 χρόνια προσπάθειας απελευθέρωσης του κλάδου και τόνωσης του 
ανταγωνισμού εξακολουθούν να κυριαρχούν οι παραδοσιακοί πρώην μονοπωλιακοί 
οργανισμοί.
Τέλος από την μελέτη των πινάκων σημειώνουμε με ενδιαφέρον ότι, ο Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος καταλαμβάνει, μεταξύ των 100 εταιρειών της έρευνας, την 
49η θέση όσον αφορά την κατάταξη ανάλογα με τα έσοδα και την 35η θέση ανάλογα με 
τα καθαρά κέρδη.

2.3 Η κατάσταση των Τηλεττικοινωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα που προκαλούνται από την έλλειψη 
ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα ιδιωτικής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. Τα λάθη στις 
χρεώσεις και οι κακές συνδέσεις απογοητεύουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, οι 
οποίοι διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος για να ακούσει τα παράπονά 

τους.
Ο σεναριογράφος Γουίλιαμ Κίτινγκ και οι γείτονες του έχουν καταλήξει σε μια 
ωραιοποιημένη εξήγηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τηλέφωνά τους : 
υπάρχει μόνο μία καλή τηλεφωνική γραμμή στη συνοικία τους (σε κάποια γειτονιά του 
Χόλιγουντ), την οποία η τηλεφωνική εταιρεία φαίνεται ότι παρέχει πότε στον ένα και πότε 
στον άλλο από τους κατοίκους της περιοχής.
Στην πραγματικότητα ο Κίτινγκ και η σπιτονοικοκυρά του αναφέρουν ότι έχουν 
παραπονεθεί εδώ και δύο χρόνια στη Pacific Bell, για την κακή ποιότητα σύνδεσης, 
εξαιτίας της οποίας τις βροχερές ημέρες το τηλέφωνό τους μένει εκτός λειτουργίας για 
μια ώρα, μια ημέρα, ίσως και μια βδομάδα. Ο αρμόδιος τεχνίτης τους επισκέπτεται, 
διορθώνει τη βλάβη, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η ίδια κατάσταση θα επαναληφθεί 
μετά από ένα μήνα.

Έχω τρεις τηλεφωνικές γραμμές. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχω συνεχή και 
αδιάλειπτη τηλεφωνική επικοινωνία, λέει ο Κίτινγκ.
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Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ διαμαρτύρονται ολοένα και περισσότερο για την κακή 
ποιότητα των τηλεφωνικών υπηρεσιών, η οποία φαίνεται ότι αγγίζει νέα αρνητικά 
επίπεδα. Ο αριθμός των καταναλωτών που δηλώνουν δυσαρεστημένοι με την ποιότητα 
των τοπικών τηλεφωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε στο 17% πέρυσι, σε σύγκριση με το 
10,5% το 1997, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 

των ΗΠΑ.
Εφόσον ολοένα και περισσότερα άτομα εξαρτώνται από ιδιωτικές τηλεφωνικές εταιρείες 
για την παροχή ακόμη περισσότερων υπηρεσιών (γραμμές φαξ, κινητή τηλεφωνία, 
συνδέσεις για Internet, φωνητικές υπηρεσίες κλπ) αυξάνεται συνεχώς η πίεση στις 
ιδιωτικές αυτές εταιρείες για βελτίωση της απόδοσής τους. Δυστυχώς αυξάνονται και οι 
πιθανότητες να μην μπορούν οι τελευταίες να ανταποκριθούν. Τίποτα δεν προδίκαζε ότι 
η μεγάλη αναδιάρθρωση του τηλεπικοινωνιακού συστήματος των ΗΠΑ θα είχε αυτή τη 
δυσάρεστη εξέλιξη. Σύμφωνα με την πράξη Μεταρρύθμισης των Τηλεπικοινωνιών, οι 
νομοθέτες είχαν προβλέψει την εκρηκτική αύξηση νέων εταιρειών τοπικής τηλεφωνίας 
και καλωδιακής τηλεόρασης, οι οποίες θα παρείχαν καλύτερες υπηρεσίες σε φθηνότερες 
τιμές. Αντίθετα, οι περισσότεροι Αμερικανοί σήμερα εξακολουθούν να μην έχουν άλλη 
επιλογή από τις ίδιες εταιρείες που μονοπωλούν το συγκεκριμένο τομέα εδώ και 
δεκαετίες. Ένας από τους λιγότερο ανταγωνιστικούς τομείς της τοπικής τηλεφωνίας, 
δηλαδή υπηρεσίες ταχύτατης σύνδεσης με το Internet, έχει καταλήξει να αποτελεί 
συνοθύλευμα μη εξελιγμένων τεχνολογικά εγκαταστάσεων και αναξιόπιστων 
υπηρεσιών. Ακόμη χειρότερα, όταν παρουσιάζονται προβλήματα δεν υπάρχει κάποια 
αρμόδια υπηρεσία αποδέκτης των παραπόνων των καταναλωτών.
Αυτό που θα ήθελα είναι να μπορώ να επικοινωνώ με κάποιον αρμόδιο στις δύσκολες 
στιγμές. Το επίπεδο υποστήριξης στον καταναλωτή είναι ένα από τα χειρότερα που έχω 
δει μέχρι σήμερα στη ζωή μου, υποστηρίζει ο Terry Smith, σύμβουλος στο San 
Clemente της Καλιφόρνιας, που βοηθάει επιχειρήσεις στη διαχείριση τηλεφωνικών 
υπηρεσιών.
Εκατοντάδες απολύσεις, συγχωνεύσεις και περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα της 
τοπικής τηλεφωνίας είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα εργατικό δυναμικό δίχως 
την απαραίτητη τεχνογνωσία, συμπληρώνει ο Smith. Ο ίδιος προσπάθησε για επτά 
ολόκληρους μήνες να λάβει μια απάντηση από την AT&T για λογαριασμό μεγάλου 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να δέχεται κάθε μήνα 
χρέωση υπεραστικών κλήσεων ύψους $50 από την AT&T, μολονότι εδώ και πού καιρό 
τις υπηρεσίες υπεραστικής τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου έχει αναλάβει η Qwest 
Communications International. Μάταια ο Smith προσπαθεί να πάρει μια απάντηση από 
την AT&T, αφού οι αρμόδιοι στους οποίους απευθύνεται του λένε ότι δεν μπορούν να
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τον βοηθήσουν. Του απαντούν ότι πρέπει να στείλει με φαξ το σχετικό λογαριασμό 
καθώς και γραπτή αναφορά του προβλήματος. Εδώ και επτά μήνες κάνει αυτό το 
πράγμα , δίχως όμως να λαμβάνει καμία απάντηση, ούτε τηλεφωνικά ούτε μέσω e-mail 
Έχοντας λοιπόν ως δεδομένη την κατάσταση που περιγράφεται ανωτέρω, θα 
εξετάσουμε στη συνέχεια τις δυνατότητες και τους τρόπους ανάκαμψης και βελτίωσης 
των παρεχομένων υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

2.3.1 Προτάσεις ανάκαμψης των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ

Στις 8 Φεβρουάριου 1996, ο τότε πρόεδρος Κλίντον, σε μια λαμπρή τελετή υπέγραψε 
τον νόμο περί τηλεπικοινωνιών. «Θα βοηθήσουμε στη 
δημιουργία μιας ανοικτής αγοράς, όπου ο ανταγωνισμός 
και οι καινοτομίες θα μπορούν να κινηθούν με την 
ταχύτητα του φωτός», ήταν η υπόσχεση που έδωσε, 
ωστόσο κάποιοι υποπτεύονταν ήδη ότι το όλο σχέδιο θα 
ήταν μια αποτυχία. Πέντε χρόνια αργότερα, στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών επικρατεί πράγματι χάος. Τα 
κέρδη εξαφανίζονται, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών 
σημειώνουν κατακόρυφη πτώση. Στις 26 Ιουλίου 2001, 
η JDS Uniphase Corp., εταιρεία κατασκευής οπτικών εξαρτημάτων για τον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε απώλειες $50,6 δις για το οικονομικό της έτος. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη οικονομική απώλεια που αναφέρθηκε ποτέ. Τα μεγέθη αυτά 
πανικόβαλαν τους επενδυτές, που έσπευσαν να απομακρυνθούν από τον τομέα. 
Τουλάχιστον δέκα νέες εταιρείες, από την PSINet Inc. Μέχρι την 360network Inc. έχουν 
κηρύξει πτώχευση. Από τον Ιανουάριο του 2001 170.000 εργαζόμενοι έχουν απολυθεί, 
περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας, λόγω της ανάγκης των 
εταιρειών για μετρητά. Εν ολίγοις, όπως αναφέρει ο James Glen, οικονομολόγος 
ειδικευμένος στην αγορά τηλεπικοινωνιών, της εταιρείας έρευνας αγοράς Economy.com, 
«ποτέ ξανά δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο χάος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Όσο για τους καταναλωτές ακόμη περιμένουν τον ανταγωνισμό που τους υποσχέθηκε ο 
Κλίντον.
Οι τοπικές αγορές τηλεπικοινωνιών παραμένουν σχεδόν εντελώς μονοπωλιακές, ενώ οι 
μικρές τηλεφωνικές εταιρείες ελέγχουν μόλις το 8,5% του συνόλου των τηλεφωνικών 
συνδέσεων. Όσο δύσκολη κι αν είναι όμως η κατάσταση, υπάρχει λύση στον ορίζοντα. 

Μπορούμε να ξεπεράσουμε τον όλεθρο της περυσινής χρονιάς και να ανακαλύψουμε τι 
τελικά λειτούργησε και τι δεν πήγε καλά. To Business Week επισημαίνει τι πρέπει να
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γίνει και τι όχι, αφού μελέτησε τις απόψεις πάνω από τριάντα στελεχών της βιομηχανίας, 
οικονομολόγων των τηλεπικοινωνιών και στελεχών του πολιτικού σχεδιασμού της 
Ουάσιγκτον. Έτσι κατέληξε σε 8 συμπεράσματα που αποκομίσθηκαν από την πορεία 
που ακολούθησε ο τομέας της τεχνολογίας και σε μια σειρά προτάσεις που μέσω αυτών 
είναι δυνατόν όχι μόνο να σταθεροποιηθεί η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών αλλά να 
ανθήσει ξανά. Θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν τους καταναλωτές να αποκτήσουν 
γρηγορότερα δίκτυα ευρείας ζώνης του Διαδικτύου, όπως και πιο καινοτόμες ασύρματες 
υπηρεσίες και καλύτερες υπηρεσίες τοπικής τηλεφωνίας.
Ωστόσο δεν πρόκειται για ένα σχέδιο που θα αναπτερώσει την βιομηχανία. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα δράσης που θα επιφέρει ορισμένες σημαντικές αλλαγές.
Σε μεγάλο βαθμό, η ανασύνταξη του κλάδου θα πρέπει να γίνει από τους κρατικούς και 
ομοσπονδιακούς ελεγκτές, οι οποίοι απαιτείται να παραμείνουν στενά συνδεδεμένοι με 
την βιομηχανία, ακόμη κι αν η νομοθετική πράξη περί τηλεπικοινωνιών κάνει λόγο για 
απελευθέρωση της αγοράς.
Στη συνέχεια παραθέτουμε οκτώ διαπιστώσεις-προτάσεις-λύσεις που πιστεύεται ότι θα 
βοηθήσουν στη γρήγορη και ριζική βελτίωση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
1. Εάν δεν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές, οι περισσότεροι καταναλωτές 
δεν πρόκειται να δουν τα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού στις τοπικές 
τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Πέντε χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου περί τηλεπικοινωνιών, η μεγαλύτερη 
απογοήτευση είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν μια μόνο 
επιλογή για τις τοπικές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την FCC οι μεγάλες 
τηλεφωνικές εταιρείες ελέγχουν το 96% των τοπικών οικιακών τηλεφωνικών γραμμών. 
Κι ο λόγος είναι ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με τον τρόπο που 
δομήθηκε πρόσφατα, δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό.
Για τις νέες εταιρείες οι οικιακές τοπικές τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι λιγότερο 
κερδοφόρες από τις επαγγελματικές υπηρεσίες, καθώς το κόστος σύνδεσης των 
νοικοκυριών είναι μεγαλύτερο από αυτό των μεγάλων επαγγελματικών χώρων.
Αυτή η κατάσταση οφείλεται σ’ ένα πρόγραμμα επιδότησης ηλικίας 60 ετών. Την 
δεκαετία του ’40, η AT&T συμφώνησε να παράσχει φθηνές τοπικές τηλεφωνικές 
υπηρεσίες σε όλη τη χώρα ώστε να εισαχθεί το τηλέφωνο σε όλα τα νοικοκυριά των 
ΗΠΑ. Για να επιδοτήσει αυτή την υπηρεσία, η AT&T χρέωνε περισσότερα χρήματα για 

τα υπεραστικά τηλεφωνήματα, τις επαγγελματικές συνδέσεις και άλλα πρόσθετα 
χαρακτηριστικά. Το σύστημα τιμολόγησης από τότε, έχει αλλάξει ελάχιστα.

Περίπου το 70% των τοπικών τηλεφωνικών συνδέσεων εξακολουθεί να επιδοτείται με 
$3 έως $15 το μήνα.
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Καθώς οι μικρές τηλεφωνικές εταιρείες δεν δικαιούνται επιδοτήσεων, έχουν να 
αντιμετωπίσουν μεγάλα περιθώρια στην αγορά και πολύ αδιάφορους καταναλωτές. Στη 
Ν. Υόρκη για παράδειγμα τα πάγια τέλη των οικιακών τηλεφωνικών υπηρεσιών 
τιμολογούνται προς $6,11 μηνιαίως, ενώ η επιχείρηση πληρώνει γι’ αυτές τις υπηρεσίες 
$15,74. Οι εταιρείες που προσπάθησαν να κινηθούν στην αγορά των καταναλωτών, 
όπως η AT&T και η WorldCom Inc. Βρήκαν ότι είναι αδύνατον να βγάλουν κέρδος 
ανταγωνιζόμενες τις μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες, οι οποίες συχνά χρεώνουν τους 
καταναλωτές με τιμές κάτω του κόστους.
Η λύση θα ήταν να καταργηθούν οι περισσότερες επιδοτήσεις, ώστε να μπορέσουν οι 
εταιρείες αστικών τηλεφωνικών συνδέσεων να αυξήσουν τις τιμές των παγίων τελών 
τους. Οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν σε όσους πραγματικά τις 

χρειάζονται.
Συνολικά δηλαδή, θα εφαρμόζονταν σε λιγότερο από το 20% του συνόλου του 
πληθυσμού των ΗΠΑ. Έτσι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων θα μειωνόταν στο ήμισυ 
σχεδόν των $25 δις με $30 δις που δαπανώνται σήμερα.
Αυτό ωστόσο θα σημαίνει υψηλότερες τιμές για το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας. Οι 
αυξήσεις θα ήταν μηδαμινές και η αύξηση των τιμών θα προσέλκυε μια πληθώρα 
επιχειρηματίες διατεθειμένους να επενδύσουν. Έτσι σε μερικά χρόνια, οι καταναλωτές 
θα είχαν περισσότερες επιλογές και οι τηλεφωνικοί λογαριασμοί τους θα επανέρχονταν 
στα επίπεδα της εποχής των επιδοτήσεων. Τότε όμως οι καταναλωτές θα απολάμβαναν 
με τα ίδια χρήματα περισσότερες καινοτομίες, νέες υπηρεσίες και νέα χαρακτηριστικά. 
Κάτι τέτοιο συνέβη στην Μασαχουσέτη. Οι κρατικοί ελεγκτές αύξησαν σταδιακά τις τιμές 
που χρέωνε η Verizon Communications για τις βασικές τηλεφωνικές υπηρεσίες προς τα 
νοικοκυριά, από τα $8 μηνιαίως που ήταν για το 1990, στα $21 σήμερα, ποσό που 
υπερβαίνει κατά $2 περίπου το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Η κίνηση αυτή βοήθησε 
στην προσέλκυση 161 ανταγωνιστικών εταιρειών στην αγορά. Τώρα οι κάτοικοι της 
Μασαχουσέτης μπορούν να απολαύσουν τα πραγματικά πλεονεκτήματα του 
ανταγωνισμού.
Ο μέσος όρος των χρεώσεων των αστικών τηλεφωνημάτων τους είναι περίπου $32, 
ίσος με το υπόλοιπο της χώρας και ανάλογος των επιπέδων του 1990. Επιπλέον οι 
περισσότεροι καταναλωτές λαμβάνουν περισσότερες παροχές με τα ίδια χρήματα. Ενώ 
η τιμή των βασικών υπηρεσιών αυξήθηκε στο τριπλάσιο, ο ανταγωνισμός βοήθησε να 
μειωθούν οι τιμές των υπεραστικών συνδιαλέξεων και άλλων υπηρεσιών όπως η 
αναγνώριση κλήσης κατά 75%.

Τι πρέπει να γίνει : Να περιοριστούν οι επιδοτήσεις σε αυτούς που πραγματικά τις 
χρειάζονται και να αφήσουν τις μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των
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παγίων τελών. Αυτό θα ενθαρρύνει τους ανταγωνιστές να μπουν στην αγορά, με 
αποτέλεσμα οι τιμές να μειωθούν ξανά, ενώ οι τηλεφωνικές υπηρεσίες θα έχουν 
βελτιωθεί σημαντικά.
2. Οι μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.
Οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς των τοπικών οικιακών επικοινωνιών είναι 
ασύμφορες για τις νέες εταιρείες ενώ οι μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες κάνουν ότι 
μπορούν για να γίνει η κατάσταση ακόμη χειρότερη. Καθώς οι νέες εταιρείες συχνά 
χρησιμοποιούν τμήματα των δικτύων των μεγάλων τηλεφωνικών εταιρειών, εξαρτώνται 
άμεσα από τις γιγαντιαίες εταιρείες αστικής τηλεφωνίας για να παράσχουν τις υπηρεσίες 
τους στους πελάτες. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή ποιοτικά προβλήματα παρουσιάσουν 
οι μεγάλες εταιρείες αντικατοπτρίζονται και στους ανταγωνιστές τους. Η AT&T 
ισχυρίζεται ότι το 4% με 6% των νέων πελατών της στην Καλιφόρνια απολαμβάνει 
ελλιπείς υπηρεσίες κάθε μήνα, εξαιτίας λαθών της Pacific Bell. Οι εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών Διαδικτύου ισχυρίζονται ότι οι μεγάλες τηλεφωνικές υπηρεσίες διακόπτουν 
την παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες πελάτες τους και μετά προσπαθούν να κερδίσουν 
οι ίδιες τους καταναλωτές. Οι μεγάλες εταιρείες ωστόσο αρνούνται ότι έκαναν ποτέ 
αθέμιτο ανταγωνισμό. Λίγοι όμως εκτός του τομέα τηλεπικοινωνιών γνωρίζουν πόσο 
ανίσχυρες είναι οι εποπτικές αρχές έναντι των μεγάλων τηλεφωνικών εταιρειών. Πολλοί 
από τους κρατικούς ελεγκτές δεν έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν πρόστιμα στις τοπικές 
τηλεφωνικές εταιρείες. Η Maryland για παράδειγμα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο στην 
Verizon μόλις $10.000 για κάθε αδίκημα. Εντούτοις ορισμένες πολιτείες όπως η 
Ν.Υόρκη μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα ύψους $270 εκατομμυρίων ετησίως για 
αθέμιτο ανταγωνισμό. Εάν όμως η υιοθέτηση βαρύτερων προστίμων δεν φέρει 
αποτελέσματα, τότε οι εποπτικές αρχές ίσως εφαρμόσουν πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Θα 
μπορούσαν να χωρίσουν τις μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες σε τμήμα λιανικών και 
χονδρικών υπηρεσιών, κάτι που αποκαλείται διαχωρισμός δομής. Το τμήμα λιανικής θα 
διατηρήσει τους πελάτες της τηλεφωνικής εταιρείας και το άλλο θα πωλεί πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο υπό τους ίδιους όρους με όλους τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο ο 
διαχωρισμός της δομής μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Η Verizon για 
παράδειγμα ματαίωσε τις προσπάθειες των ελεγκτών της Πενσιλβάνια για τον 
διαχωρισμό της. «Ο διαχωρισμός των εταιρειών και η δημιουργία των απαραίτητων 
συστημάτων για τη λειτουργία τους θα κοστίσει πολλά χρήματα» σχολιάζει ο Thomas J. 
Tauke αντιπρόεδρος επί θεμάτων δημόσιας πολιτικής της Verizon. Ανεξαρτήτως 
κόστους όμως, η πρόταση μπορεί να είναι απαραίτητη ώστε να παρακινηθεί ο 
ανταγωνισμός και ίσως γίνει πολιτικά εφικτή μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια. Εάν 
οι μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες ενισχυθούν περαιτέρω μέσω εξαγορών και εάν ο
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τοπικός ανταγωνισμός αποτύχει, τότε το δημόσιο αίσθημα ίσως ευνουχήσει τον 
διαχωρισμό των τηλεφωνικών εταιρειών.
Τι πρέπει να γίνει: Να δοθεί στους ελεγκτές η εξουσία η απαραίτητα για να πιέσουν τις 
τηλεφωνικές εταιρείες να ανοίξουν τις αγορές τους στον ανταγωνισμό.
3. Η επέκταση των δικτύων ευρείας ζώνης θα είναι αργή δαπανηρή και ατελής 
Όπως έχει η κατάσταση τώρα οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θα έχουν ποτέ την 
ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των δικτύων ευρείας ζώνης του Διαδικτύου, 
γιατί η σύνδεση σε κάποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ ακριβή. Περίπου το 20% με 
25% του πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οι 
περισσότεροι προμηθευτές. Ωστόσο εάν καλυφθεί ολόκληρη η χώρα, αυτό θα είναι 
ωφέλιμο για την οικονομία. Αν μπορούν όλοι οι καταναλωτές να δουλεύουν ή να κάνουν 
τις αγορές τους από το σπίτι τους, αυξάνεται η παραγωγικότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της εταιρείας συμβούλων Eastern Management Group, τα δίκτυα ευρείας ζώνης θα 
μπορούσαν να προσθέσουν 3,7 δισεκατομμύρια εργατοώρες στην οικονομία κάθε 
χρόνο καθώς οι άνθρωποι θα οδηγούν λιγότερο για να κάνουν τις αγορές τους.
Η χώρα θα μπορούσε να βελτιώσει την επέκταση των δικτύων ευρείας ζώνης, εάν 
επιδοτούσε την κατασκευή του δικτύου στις ζώνες χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από τα $10 με $15 δισεκατομμύρια που θα 
εξοικονομήσει από τη μείωση των επιδοτήσεων της τοπικής τηλεφωνίας. Το ποσό αυτό 
θα αρκούσε για να επεκταθεί το δίκτυο στις λιγότερο κερδοφόρες περιοχές. Αντί να 
λαμβάνουν οι τηλεφωνικές εταιρείες όλα τα κεφάλαια, θα μπορούσαν οι εταιρείες 
αστικής, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεφωνίας να ανταγωνιστούν για τις επιδοτήσεις. 
Τι πρέπει να γίνει : Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τον περιορισμό των 
επιδοτήσεων στη σταθερή τηλεφωνία θα πρέπει να επενδυθούν στην εξάπλωση των 
δικτύων ευρείας ζώνης.
4. Η βιομηχανία της ασύρματης επικοινωνίας παρακωλύεται από την έλλειψη 
φάσματος
Οι ασύρματες εταιρείες των ΗΠΑ θα πρέπει να επέμβουν στο ραδιοφωνικό φάσμα για 
να δημιουργήσουν νέες ηχητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες Διαδικτύου. Στις αρχές του 
έτους η Verizon Wireless και άλλες εταιρείες συμφώνησαν να καταβάλλουν στην FCC 
$17 δισεκατομμύρια για την αγορά φάσματος, ανακάλυψαν όμως τον Ιούνιο ότι η 
επιτροπή δεν είχε τη δικαιοδοσία να το δημοπρατήσει.

Στη σοβαρή έλλειψη φάσματος που υπάρχει για τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, η λύση 
είναι να περιοριστεί το φάσμα των πολιτικών υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Άμυνας, 
το οποίο καταλαμβάνει περίπου 170 MegaHertz ραδιοφωνικού φάσματος, το 
επταπλάσιο του συνόλου του μέσου όρου των ασύρματων εταιρειών επικοινωνίας και
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χρησιμοποιεί λιγότερο από το μισό. Επίσης φάσμα που δεν χρησιμοποιούν κατέχουν τα 
τηλεοπτικά κανάλια. Χωρίς φάσμα όμως οι ασύρματες εταιρείες δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν. Δεν έχουν αρκετή δυναμικότητα να παράσχουν ηχητικές υπηρεσίες σε 
όλους τους δυνητικούς καταναλωτές τους.
Τι πρέπει να γίνει: Οι εταιρείες πρέπει να πάρουν φάσμα από το Υπουργείο Άμυνας, τις 
τηλεοπτικές εκπομπές και τη δορυφορική βιομηχανία.
5. Οι αλλαγές θα προκαλέσουν την εμπλοκή των εταιρειών τηλεπικοινωνιών σε 
ατέλειωτες δικαστικές διαμάχες.
Λίγες μόνο ώρες μετά την υπογραφή του νόμου περί τηλεπικοινωνιών από τον Πρόεδρο 
Κλίντον το 1996, τρεις μεγάλες τηλεφωνικές εταιρείες υπεραστικής τηλεφωνίας 
υπέβαλαν μήνυση εναντίον της Ameritech Corp., μέλους της SBC Communications Inc. 
επειδή εμπόδιζε τους ανταγωνιστές της να εισέλθουν στην τοπική αγορά. Οι δικαστικές 
διαμάχες από τότε δεν έχουν σταματήσει.
Οι τηλεφωνικές εταιρείες έχουν θέσει θέματα τιμολόγησης, αλληλοσύνδεσης δικτύων, 
διαφωνούν δε ακόμη και με τις θεμελιώδεις αρχές του νόμου. Το αποτέλεσμα είναι 
αβεβαιότητα και καθυστερήσεις. Για τις μικρές διαμάχες θα πρέπει να υπάρχουν πιο 
αποτελεσματικές διαδικασίες διαιτησίας. Πρόσφατα ο FCC μεσολάβησε στις διαμάχες 
μεταξύ των τηλεφωνικών εταιρειών και των ανταγωνιστών τους. Για τις μεγαλύτερες 
νομικές υποθέσεις θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μονομελές ομοσπονδιακό 
δικαστήριο το οποίο θα τις εκδικάζει.
Τι πρέπει να γίνει: Να εκσυγχρονιστεί ο τομές λήψης αποφάσεων από τους ελεγκτές και 
τα δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή 
του νόμου περί τηλεπικοινωνιών.
6. Οι εποπτικές αρχές των τηλεπικοινωνιών εξετάζουν τις συγχωνεύσεις 
χρησιμοποιώντας ξεπερασμένα κριτήρια.
Οι εποπτικές αρχές κατά των μονοπωλίων αποτιμούν τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις 
και εξαγορές με ξεπερασμένα κριτήρια. Όταν για παράδειγμα η WorldCom προσπάθησε 
να εξαγοράσει την Sprint, οι εποπτικές αρχές φοβήθηκαν ότι με την συμφωνία το 80% 
της αγοράς υπεραστικών κλήσεων θα περνούσε στον έλεγχο της AT&T και της 
WorldCom-Sprint. Το αποτέλεσμα ήταν να μην εγκριθεί η συγχώνευση. Ωστόσο η 
απόφαση λήφθηκε πριν από την κατάρρευση της αγοράς υπεραστικών κλήσεων. Εάν 
είχε επιτραπεί η συγχώνευση, οι δύο εταιρείες θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος 
αρκετά γρήγορα, ώστε να αντισταθμίσουν τη μείωση των τιμών και των εσόδων. Οι 
ελεγκτές των μονοπωλίων θα πρέπει να μελετούν το ποσοστό που θα καλύπτει το 
προτεινόμενο μερίδιο της εταιρείας, στο σύνολο της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Οι 

εποπτικές αρχές θα έπρεπε να εμποδίζουν τις συγχωνεύσεις που θα έχουν αποτέλεσμα
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να συγκεντρώνεται σε μια μόνο εταιρεία το 30% της αγοράς, όπως π.χ. οι συνδυασμοί 
της Verizon με την SBC ή της Verizon με την AT&T.
Τι πρέπει να γίνει : Οι εποπτικές αρχές δεν θα πρέπει να ερευνούν κατά πόσον μια 
συγχώνευση θα μπορεί να κυριαρχήσει σε ένα τομέα. Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για 
τα μερίδιο που καταλαμβάνει στο σύνολο της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
7. Το εμπορικό σήμα αποτελεί έναν «μύθο» του μάρκεπνγκ
Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε η AT&T ήταν να πιστέψει ότι οι καταναλωτές 
μπερδεμένοι από τη νέα τεχνολογία θα πλήρωναν περισσότερα για να εισέλθουν στην 
ψηφιακή εποχή, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μιας γνωστής εταιρείας. Όπως φάνηκε 
όμως, οι περισσότεροι δεν μπερδεύτηκαν καθόλου. Αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι το 
εμπορικό σήμα ακόμη και μεγάλων εταιρειών όπως η AT&T θα πρέπει συνεχώς να 

αναζωογονείται με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι περισσότερες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, από τις υπεραστικές κλήσεις μέχρι τις 
γραμμές ISDN γίνονται αναπόφευκτα προϊόντα.
Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν συνεχώς μοναδικά προϊόντα 
που θα μπορούν να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές.
Εάν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν το καταφέρουν αυτό σε ένα ικανοποιητικό ρυθμό, 
τότε τα έσοδα θα μειωθούν. Στόχος της απελευθέρωσης δεν είναι τόσο να μειωθεί ο 
μέσος μηνιαίος τηλεφωνικός λογαριασμός, όσο να εξασφαλιστεί η προσφορά νέων 
προϊόντων προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι 
εταιρείες παρότι υπόσχονται νέες υπηρεσίες δεν καταφέρνουν τελικά να τις 
προσφέρουν.
Τι πρέπει να γίνει. Εάν οι εταιρείες θέλουν να χρεώνουν υψηλότερες τιμές, θα πρέπει να 
προσφέρουν και καλύτερα προϊόντα.
8. Η διεύρυνση των προτύπων του Διαδικτύου θα ενθαρρύνει πραγματικά τις 
καινοτομίες και τη μείωση των πμών.
Ένας τρόπος για να επιτευχθεί η παροχή καινοτόμων προϊόντων από τις γιγαντιαίες 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι να εγκαταλείψουν την παλιά τεχνολογία. Τα τοπικά 
δίκτυα που λειτουργούν από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν το 91,5% 
των τηλεπικοινωνιών της χώρας χρησιμοποιούν μια τεχνολογία ξεπερασμένη για την 
εποχή του Internet. Η απόδοση των τοπικών τηλεφωνικών δικτύων θα ήταν πολύ 
καλύτερη, εάν επανασχεδιάζονταν χρησιμοποιώντας τα διευρυμένα πρότυπα του 
δικτυακού κόσμου. Η Yipes Communications Inc. Πωλεί γραμμές που μεταφέρουν 45 
megabit προς $4300 το μήνα με εκπτώσεις που μπορεί να υπερβούν το 50%. Η 
υπηρεσία μπορεί να κυμαίνεται από 1 Gigabyte ως 1 Megabyte, ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε καταναλωτή και να υπολογίζεται αυτό σε ωριαία και όχι σε μηνιαία βάση.
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Τελικά δε θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το ότι οι τηλεπικοινωνίες έφθασαν σε αυτό το 
σημείο. Ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών εξάλλου θεσπίστηκε μετά από πολιτικό 
συμβιβασμό. Οι νομοθέτες απέφυγαν να δυσαρεστήσουν τους συμβαλλόμενους 
προσφέροντας τις ίδιες παροχές σε όλους. Εάν πρόκειται πάντως να εφαρμοστεί η 
ανταγωνιστική αγορά που υποσχέθηκε ο πρόεδρος Κλίντον, τότε οι ΗΠΑ θα πρέπει να 
λάβουν ορισμένες σκληρές αποφάσεις.
Τι πρέπει να γίνει : Οι εταιρείες κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού θα πρέπει 
να επισπεύσουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με βάση το πρωτόκολλο του Internet 
και άλλα ανοικτά πρότυπα.

2.4 Η κατάσταση των Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη [8]

Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών έχουν χάσει την αίγλη τους στα μάτια των 
επενδυτών, αλλά παραμένουν στο στόχαστρο αυτών που προσπαθούν να 
οικοδομήσουν αυτοκρατορίες. Στις 3 Αυγούστου 2001 ένας όμιλος υπό την καθοδήγηση 
του Sir Anthony O'Reilly πρώην προέδρου της Η.J.Heinz Co., και του 
μεγαλοεπιχειρηματία George Soros, κατόρθωσε μετά από εννέα μήνες 
διαπραγματεύσεων να αποκτήσει την ιρλανδική εταιρεία τηλεφωνίας Eircom. Στην άλλη 
πλευρά της Ιρλανδικής Θάλασσας, η British Telecommunications PLC δέχεται συνεχώς 
προσφορές (αυτόκλητες) για το τοπικό τηλεφωνικό της δίκτυο, περιλαμβανομένης μίας 
προσφοράς ύψους $25,6 δις από όμιλο του οποίου ηγείται η γερμανική επενδυτική 
τράπεζα WestLB. Στην Ιταλία, η κατασκευάστρια ελαστικών Pirelli και η οικογένεια 
enetton έκαναν αίσθηση με την επιτυχημένη προσφορά της 28ης Ιουλίου για την εξαγορά 
της Telecom Italia.
Μοιάζει με τις παλιές καλές ημέρες. Στις αρχές του 2000, φαίνεται σαν να έχουν περάσει 
αιώνες από τότε, επιθετικοί παίχτες του χώρου σαν τη Vodafone προσπαθούσαν να 
υπερισχύσουν των ανταγωνιστών με εξαγορές-ρεκόρ και να οικοδομήσουν πανάκριβα 
δίκτυα με τεχνολογία επόμενης γενιάς. Η ευφορία κράτησε έως τη στιγμή που οι 
επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών είχαν 
δημιουργήσει τεράστια χρέη.
Τώρα οι εταιρείες του χώρου προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση 
περικόπτοντας τα στοιχεία του ενεργητικού τους, το προσωπικό που απασχολούν και τις 
δαπάνες τους.

Υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι σημειώνεται πρόοδος και ορισμένες από τις εταιρείες 
ανακοινώνουν και αξιοπρεπή αποτελέσματα.
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Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως της Deutsche Telekom για το πρώτο εξάμηνο του 2001 
σημείωσαν αύξηση 20% και ανήλθαν σε $528 εκατομμύρια. Η Ισπανική εταιρεία 
ασύρματης τηλεφωνίας Moviles ανακοίνωσε αύξηση του καθαρού εισοδήματός της κατά 
24% το δεύτερο τρίμηνο. Οι πωλήσεις της France Telecom σημείωσαν αύξηση 33% το 
πρώτο εξάμηνο (και ανήλθαν σε $18 δις) κυρίως χάρη στις επιδόσεις της Orange, της 
θυγατρικής της στο χώρο της ασύρματης τηλεφωνίας.
Το σημαντικότερο είναι ότι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών βελτιώνουν αισθητά την εικόνα 
των ισολογισμών τους. Η British Telecom έχει προχωρήσει περισσότερο από κάθε άλλη 
στον περιορισμό των χρεών που είχε δημιουργήσει. Διέθεσε τα μερίδια μειοψηφίας που 
κατείχε στη Japan Telecom και στην Airtel, πούλησε ακίνητα αξίας $3 δις και εξέδωσε 
δικαιώματα επί μετοχών αξίας $8 δις, μειώνοντας τα χρέη ύψους $42 δις που τη 
βάρυναν στο τέλος του 2000 σε $25 δις. Η France Telecom έκλεισε τη χρήση 2000 με 
χρέος $57δις ή 5,6 φορές την ετήσια ροή μετρητών της.
Τώρα διαθέτει στοιχεία που είχε αγοράσει εκτός Γαλλίας με σκοπό να μειώσει αυτή την 
αναλογία στο λιγότερο επικίνδυνο 4,9.
Η πρόοδος αυτή γίνεται αντιληπτή από την αγορά. Από τον Μάρτιο η διαφορά μεταξύ 
ομολόγων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών και των επιτοκίων των άλλων 
μεγάλων εταιρειών έχει μειωθεί κατά 30% σε περίπου 100 μονάδες βάσης, μία ένδειξη 
ότι η αγορά θεωρεί τώρα τα χρεόγραφα πιο ασφαλή τοποθέτηση.
Βέβαια οι οκτώ μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες του χώρου εξακολουθούν να 
βαρύνονται με συνολικά χρέη $200 δις. Οι μετοχές τους παραμένουν αδύναμες, έχουν 
χάσει το 70% της αξίας τους από το Μάρτιο του 2000 και η άντληση νέων κεφαλαίων 
από την αγορά εμφανίζεται σχεδόν αδύνατη, ειδικά μετά την εντελώς αποτυχημένη 
δημόσια εγγραφή της Orange από την France Telecom το Φεβρουάριο.
Για να αντισταθμιστούν οι απώλειες, οι εταιρείες προσπαθούν να αυξήσουν τις ροές 
μετρητών. Μετά από χρόνια κατά τα οποία έριχναν τις τιμές προσπαθώντας να 
προσελκύσουν νέα πελατεία, οι εταιρείες ασύρματης τηλεφωνίας αποφάσισαν τελικά να 
σταματήσουν να χορηγούν εκπτώσεις και επιδοτήσεις των συσκευών κινητών 
τηλεφώνων. Αυτή η οπισθοχώρηση από τον καταστροφικό ανταγωνισμό σημαίνει ότι η 
αρνητική πορεία των εσόδων ανά χρήστη θα αναστραφεί σύντομα.
Οι εταιρείες προωθούν επίσης νέες πηγές εσόδων. Υπολογίζεται ότι οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές έστειλαν 47,5 δισεκατομμύρια μηνύματα κειμένου από τηλεφωνικές 

συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2001, 
ενισχύοντας τα ταμεία των εταιρειών με $4,28 δις.

Η ΒΤ ανακοίνωσε ότι η κίνηση της υπηρεσίας Genie (ασύρματο Internet) αυξήθηκε κατά 
37% το δεύτερο τρίμηνο, ένδειξη ότι οι χρήστες έχουν επιτέλους αρχίσει να συνηθίζουν
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στην ιδέα του ασύρματου κινητού Διαδικτύου.
Πάντως οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν περισσότερο για την έλευση των 
ταχύτερων ασύρματων συνδέσεων.
Για να εξοικονομήσουν χρήματα, οι Ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών παρέχουν 
υπηρεσίες «2,5G» οι οποίες γεφυρώνουν τη διαφορά μεταξύ των σημερινών ψηφιακών 
συστημάτων δεύτερης γενεάς και των ταχύτατων συστημάτων τρίτης γενιάς που 
αναμένεται να εμφανιστούν μετά το 2003.
Το επόμενο βήμα θα είναι πιθανότατα άλλος ένας γύρος συγκέντρωσης του τομέα των 
τηλεπικοινωνιών.
Οι αναλυτές θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να χωρέσει τόσες ανεξάρτητες εταιρείες. 
Μια πιθανή συγχώνευση είναι αυτή της Ολλανδικής Royal KPN που αντιμετωπίζει 

αρκετά προβλήματα με τη γειτονική Belgacom.
Και άλλες συγχωνεύσεις; Και άλλες εξαγορές; Ίσως το μεγάλο παιχνίδι των 
τηλεπικοινωνιών να μην έχει τελειώσει ακόμη. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε μια 
ενδιαφέρουσα έρευνα της εταιρείας Forrester για την ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή 
αγορά.

2.4.1 Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Τηλεπικοινωνιακής αγοράς[9]

Έρευνα της Forrester Research εκτιμά ότι η εξειδίκευση αποτελεί τη μόνη επιλογή για 
τους μεγάλους Οργανισμούς της Γηραιός Ηπείρου. Ο μόνος δρόμος για τους 
Ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ώστε να αντιμετωπίσουν τα 
πραγματικά τους προβλήματα είναι η επικέντρωσή τους σε έναν από τους τρεις τομείς 
των δραστηριοτήτων τους, δηλαδή λειτουργία δικτύων, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 
λιανική πώληση. Αυτό υποστηρίζει, σε πρόσφατη μελέτη της η γνωστή εταιρεία ερευνών 
Forrester Research, σημειώνοντας ότι η επικείμενη αναδιάρθρωση πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια και θα ολοκληρωθεί πιθανότατα προς το τέλος της 
δεκαετίας.
Οι αναλυτές της Forrester, οι οποίοι συζήτησαν με 39 υψηλόβαθμα στελέχη και 
εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζουν ότι ο επιμερισμός των 
δραστηριοτήτων θα βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να 
προχωρήσουν σε καινοτομίες, καθώς και να εκμεταλλευθούν ευκαιρίες.
Στη μελέτη με τίτλο «Η αναγέννηση της Ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς»1111, η 
ΡοπβεΙβΓ επισημαίνει ότι ανάλογα οριζόντια μοντέλα έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται με 
σημαντική επιτυχία και σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα σε αυτόν της 
πληροφορικής. Επίσης το οριζόντιο μοντέλο είναι ορθολογικό από τεχνολογικής
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άποψης, δεδομένου ότι το δίκτυο θα παρέχει την υποδομή για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών λύσεων, τις οποίες θα αναπτύσσουν και θα προωθούν εμπορικά οι 
εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και οι αλυσίδες λιανικής 

πώλησης.
Όπως είναι λογικό, η αναδιάρθρωση δε θα γίνει μέσα σε μια νύχτα, ιδίως στους 
μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της Γηραιός Ηπείρου. Η πρώτη φάση 2001- 
2002, θα ξεκινήσει από τις εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στη Σκανδιναβία και θα έχει ως 
κύρια χαρακτηριστικά τη συγχώνευση δικτύων και τη σύναψη συνεργασιών μεταξύ των 
υπαρχόντων παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των ανεξάρτητων εταιρειών 

ανάπτυξης εφαρμογών.
Στη δεύτερη φάση 2003-2004, οι εταιρείες που θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη θα είναι εκείνες οι οποίες θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, κινητή και 
σταθερή τηλεφωνία αλλά και πρόσβαση στο Internet, χωρίς απαραιτήτως να διαθέτουν 
δικό τους τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
Στην τρίτη και τελευταία φάση 2005-2010, οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί θα 
υποχρεωθούν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητές τους, κυρίως λόγω των δυσκολιών οι 
οποίες θα υπάρξουν όσον αφορά το συντονισμό τριών τόσο πολύ διαφορετικών τομέων 
δραστηριοτήτων, όπως είναι η λειτουργία του δικτύου, η ανάπτυξη υπηρεσιών και η 
εμπορική διάθεση των προϊόντων. Ο διαχωρισμός αυτός θα σημειωθεί είτε με 
ανεξαρτητοποίηση των τριών τομέων είτε με την παραχώρησή τους σε άλλες εταιρείες 
που επιθυμούν να επικεντρωθούν σε ένα μόνο τομέα.

2.5 Οι κυρίαρχες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών για το 2002 [6]

Έχουν ήδη αναλυθεί τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος 
παγκόσμια τα έτη 2000-2001, με βασικά χαρακτηριστικά την επικράτηση αβεβαιότητας, 
τις απολύσεις και τις δραστικές μειώσεις των επενδύσεων. Δεν παύουν όμως να 
υπάρχουν και αισιόδοξες προβλέψεις όπως του Paul Polishuk, προέδρου της εταιρείας 
συμβούλων τηλεπικοινωνιών Information Gatekeepers της Βοστώνης, ο οποίος 
αναφέρει ότι «η αγορά των τηλεπικοινωνιών έχει φθάσει στο χαμηλότερό της σημείο και 
σύντομα θα ξεκινήσει η ανοδική της πορεία», καθώς και του προέδρου της εταιρείας 
Shosteck Group της Washington D.C. ο οποίος προβλέπει ανάπτυξη του κλάδου από το 
πρώτο τετράμηνο του 2002, βασιζόμενος στις συνεχιζόμενες ανάγκες των καταναλωτών 
για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Το τι πραγματικά θα συμβεί στη συνέχεια αφήνεται στη πρόβλεψη ενός εκάστου, εκείνο 
όμως που είναι σίγουρο είναι ότι περισσότεροι καταναλωτές από κάθε άλλη φορά έχουν
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κινητά τηλέφωνα και η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζεται με ανοδικούς 
ρυθμούς, καθώς και το γεγονός ότι η ανάγκη για μετάδοση δεδομένων συνεχώς 
αυξάνεται.
Σύμφωνα με μελέτη του πανεπιστημίου Berkeley της California τα επόμενα δύο χρόνια 
θα δημιουργηθούν περισσότερα δεδομένα από όσα έχουν δημιουργηθεί τα 
προηγούμενα 40.000 χρόνια.
Η Οργάνωση της Αμερικάνικης Τηλεπικοινωνιακής Βιομηχανίας στο συμπλήρωμα της 
έρευνάς της για το 2001, προβλέπει μια αύξηση στις επενδύσεις το 2002 της τάξης του
2,5 % για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και αντίστοιχες ευκολίες και μια αντίστοιχη της 
τάξης του 5,5% για το 2003, που θα διαδεχθούν μια διψήφια μείωση του 2001.
Μελέτη της εταιρείας TeleGeography δείχνει ότι η φωνητική επικοινωνία μέσω δικτύων 

IP θα αυξηθεί από 3,8% το 2000, στο 6% της διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης το 2002, 
που αντιστοιχεί σε περίπου 10 δισεκατομμύρια λεπτά ομιλίας.
Η Mobile Streams προβλέπει την αποστολή 20 δισεκατομμυρίων multimedia μηνυμάτων 
το Δεκέμβριο του 2006, που θα φθάσουν τα 65 δισεκατομμύρια το Δεκέμβριο του 2008, 
γεγονός που δημιουργεί μια ευκαιρία τρισεκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία των 
τηλεπικοινωνιών.
Όπως γίνεται εμφανές από τις προηγούμενες προβλέψεις και μελέτες οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών και των επιχειρησιακών πελατών για ευρυζωνική πρόσβαση και 
αντίστοιχες νέες υπηρεσίες αυξάνεται παγκόσμια, δημιουργεί ευκαιρίες και ταυτόχρονα 
δίνει τη δυνατότητα για τεχνολογική ανάπτυξη.
Εταιρεία συμβούλων τηλεπικοινωνιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ότι, αυτό που 
οδήγησε τις τηλεπικοινωνίες στην παρούσα κατάσταση δεν είναι η τεχνολογική 
ανεπάρκεια αλλά η αδυναμία τους να υιοθετήσουν έγκαιρα ένα νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο που να είναι προσανατολισμένο στην καλύτερη δυνατή υποστήριξη της 
μετάδοσης δεδομένων.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε εν συντομία τέσσερις από τις υφιστάμενες σύγχρονες 
τεχνολογίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσουν στο 
παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό σκηνικό.

2.5.1 DSL : Κυριαρχία στους μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης

Αν και προηγούμενες προσπάθειες υιοθέτησης της τεχνολογίας DSL για την προσφορά 
νέων υπηρεσιών δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, πιστεύεται ότι το 2002 θα 
αποκτήσει την απαραίτητη κρίσιμη μάζα χρηστών που θα επιτρέψει την ευρεία 

εφαρμογή του. Κινητήρια δύναμη αυτής της τεχνολογίας αποτελούν οι ανάγκες των
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων για υπηρεσίες δεδομένων και ταχύτερης πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν μείνει ανικανοποίητες.
Η ωρίμανση της τεχνολογίας και η εξάλειψη των προβλημάτων που είχε παρουσιάσει σε 
συνδυασμό με την προσφερόμενη δυνατότητα αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής 
για την προσφορά κερδοφόρων υπηρεσιών, καθιστούν ελκυστική την τεχνολογία του 
DSL στις τοπικές εταιρείες παροχής τηλεφωνικής κίνησης.
Ο Jay Fausch, υπεύθυνος της μονάδας DSL της εταιρείας Alcatel, θεωρεί ότι η 
εφαρμογή του DSL θα ξεπεράσει τα προβλήματα του 2001, λόγω της βελτιωμένης 
ευκολίας χρήσης του και του μικρότερου κόστους εγκατάστασής του. Ο Nick Ruczaj, 
διευθυντικό στέλεχος της 3Com, αναφέρει ότι το DSL θα ανοίξει την πόρτα σε ένα κόσμο 
πολυμεσικών διαδικτυακών εφαρμογών, μετασχηματίζοντας δραστικά τα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που είναι περιορισμένα στη μετάδοση εφαρμογών κειμένου, 
φωνής και χαμηλής ανάλυσης γραφικών.
Ο Hermann Rodler, αντιπρόεδρος του τμήματος προϊόντων ευρυζωνικής πρόσβασης 
της Siemens, ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία του DSL έχει την ταχύτερη κλήση στην 
καμπύλη ανάπτυξής της μεταξύ όλων των τεχνολογιών που σχετίζονται με την 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Σημειώνει επίσης ότι, η μέχρι σήμερα αποτυχημένη 
προσπάθεια εφαρμογής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλες 
χώρες. Αντίθετα υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα στη Γερμανία, Ιαπωνία, Κορέα, 
Ταϊβάν, Κίνα και Δανία.

2.5.2 GPRS : Το κλειδί της κερδοφορίας των κινητών τρίτης γενιάς

Η κορυφαία τεχνολογία για το 2002 προβλέπεται να είναι η ασύρματη μετάδοση 
δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι παροχείς ασύρματων επικοινωνιών θα πρέπει να 
σχεδιάσουν, να προσφέρουν και να διαχειριστούν υπηρεσίες σε ένα δίκτυο IP με 
ασύρματη πρόσβαση.
Η δυνατότητα της τεχνολογίας GPRS να προσφέρει όλα τα προηγούμενα την τοποθετεί 
αυτόματα στο κέντρο του ενδιαφέροντος του κλάδου των ασύρματων επικοινωνιών. Με 
τη σταδιακή κυκλοφορία των κατάλληλων τερματικών συσκευών, όλο και περισσότερα 
δίκτυα θα υιοθετήσουν την τεχνολογία αυτή, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο της 
αναπλήρωσης των εσόδων φωνητικής επικοινωνίας που εμφανίζουν κάμψη.
Η εταιρεία συμβούλων Analysys προβλέπει την ύπαρξη 110 εκατομμυρίων χρηστών 
GPRS στην Ευρώπη μέχρι το 2006 και την αύξηση των αντίστοιχων εσόδων από 800 
εκατομμύρια ευρώ το 2002 σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ το 2006.
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Ο Fredrik Naslund, υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή αγορά της εταιρείας WaterCove 
Networks, σημειώνει ότι κορυφαία ασύρματη τεχνολογία για το 2002 θα είναι αυτή που 
θα δίνει τη δυνατότητα κερδοφόρας υποστήριξης και τιμολόγησης προηγμένων 

υπηρεσιών της επόμενης γενιάς.

2.5.3 VoIP : Μετάδοση φωνής με πρωτόκολλο IP

Η τεχνολογία μετάδοσης φωνής μέσα από δίκτυα πρωτοκόλλου IP θα εξακολουθήσει 
να βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος το 2002. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 
της Αμερικάνικης εταιρείας Sprint να μετασχηματίσει το τηλεφωνικό της δίκτυο σε 
οικονομικά αποδοτικότερο δίκτυο μετάδοσης φωνής με πακέτα (Packet voice network) 
μέσω συμφωνίας ύψους $1,1 δις που υπέγραφε το Νοέμβριο του 2001 με την εταιρεία 
Nortel Networks.
Η παραμόρφωση, που παρατηρείται στη μετάδοση φωνής μέσω δικτύων IP, έχει 
μειωθεί σημαντικά και βρίσκεται πλέον μέσα σε αποδεκτά όρια που καλύπτουν τις 
ανάγκες της πλειοψηφίας των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
αναφέρει ο Howard Bubb, αντιπρόεδρος του τηλεπικοινωνιακού τμήματος της Intel.
Σε πρόσφατη μελέτη της Frost & Sullivan [12] αναφέρεται ότι η τεχνολογία VoIP έχει 
αρχίσει να επικρατεί ως μία εμπορικά βιώσιμη σύγχρονη τεχνολογική λύση. Σύμφωνα με 
την ίδια μελέτη, η προβλεπόμενη μείωση του κόστους του εξοπλισμού θα συντελέσει 
στην αύξηση των πωλήσεων από $259,6 εκατομμύρια για το 2001 στα $2,89 δις για το 
2006.

Σχεδιάγραμμα δομής IP δικτύωσης
Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες αναζητούν τρόπους να διαφοροποιηθούν από τους 

ανταγωνιστές τους και να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τις επενδύσεις τους στην 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις προβλέψεις οι ανάγκες τους 
αυτές, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μπορούν να ικανοποιηθούν από την 
τεχνολογία αυτή.

Σελίδα -46-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.5.4 Τηλεδιασκέψεις

Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου σε συνδυασμό με την παγκόσμια 
οικονομική ύφεση επανέφεραν στο προσκήνιο πολλές μορφές της τεχνολογίας 
τηλεδιασκέψεων ως εναλλακτικές δυνατότητες προσωπικών συναντήσεων.
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Frost & Sullivan τα έσοδα από πωλήσεις συστημάτων 
τηλεδιάσκεψης θα τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια και θα ανέλθουν από $164,1 
εκατομμύρια το 2000 στα $518,9 εκατομμύρια το 2007, η δε πλειοψηφία τους θα 
προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

2.6 Πηγές άντλησης πληροφοριών
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περιοδικού Business Week, The Top 25 Managers of the Year, January 14, 2002

2. www.businessweek.com/magazine/content/02_02/b3765055.htm, , ιστοσελίδα 
περιοδικού Business Week The Fallen, January 14, 2002

3. www.businessweek.com/magazine/content/02_02/b3765053.htm, ιστοσελίδα 
περιοδικού, Business Week, Managers to Watch 2002, January 14, 2002

4. Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, Οι μάνατζερ που διέπρεψαν μέσα στη δίνη της κρίσης, 
Δευτέρα 14 Ιανουάριου 2002

5. Communications Week International, Special Survey : Telecom Top 100 Network 
Operators, September 2001

6. Global Telephony, Top technologies for 2002, Wayne Walley, December 2001
7. Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ένθετο e-week, Ιδιωτική τηλεφωνία στις ΗΠΑ : Κακή 

ποιότητα, αναξιόπιστες επικοινωνίες, απόδοση άρθρου του Shawn Young από THE 
WALL STREET JOURNAL EUROPE, 21 Ιουνίου 2001

8. Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, Η παροδική ανάρρωση των Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών 
ομίλων, απόδοση άρθρου του Erik Bums από BARRON’S, Τετάρτη 22-8-2001

9. Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ένθετο NetBusiness, Διάσπαση, η μόνη λύση για τις 
τηλεπικοινωνίες, Σάββατο-Κυριακή 11-12-Αυγούστου 2001

10. Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ένθετο e-week, Τηλεπικοινωνίες : Με αργά βήματα η 
απελευθέρωση, απόδοση άρθρου του Brandon ΜΐοΙτβηβΓαπό THE WALL STREET 
JOURNAL EUROPE, 21 Ιουνίου 2001

11. www.forrester.com, ιστοσελίδα της εταιρείας Forrester Reseatch, «The Rebirth of 
European Telecoms, July 2001»

12. www1.frost.com, ιστοσελίδα της εταιρείας Frost & Sullivan, European VoIP 
Equipment Market
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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε και στην Ελλάδα η διαδικασία 
απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών, η οποία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 
απελευθέρωση ήταν η φυσική κατάληξη τόσο της επίδρασης του παγκόσμιου 
νομοθετικού περιβάλλοντος της απελευθερωμένης διεθνώς τηλεπικοινωνιακής αγοράς, 
όσο και των μεγάλων δυνατοτήτων που είχαν οι τηλεπικοινωνίες για ανάπτυξη μετά την 
τεχνολογική έκρηξη, αλλά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την πραγματοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων.
Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών βασίστηκε κυρίως στη σύγκλισή τους με τις 
δυνατότητες της πληροφορικής, που δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα 
ομοιόμορφης διαχείρισης φωνής, δεδομένων και εικόνας. Οι κυριότερες τεχνολογίες που 
οδηγούν σήμερα τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα είναι[15]:
• Ψηφιακά Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών μεγάλης χωρητικότητας

(ISDN:Integrated Services Digital Network, ATM:Asynchronous Transfer Mode, 
Frame Relay, ADSLAsynchronous Digital Subscriber Loop).

• Δίκτυα οπτικών ινών μεγάλων ταχυτήτων που μπορούν να μεταβιβάσουν μεγάλο 
όγκο πληροφοριών (SDH, Digital Radio, DWDM).

• Προηγμένα συστήματα αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων των δικτύων 

(ΤΜΝ).
• Ασυρματικές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (GSM 900/1800, GPRS, UMTS/3rd 

Generation Mobile Communications, TETRA, LMDS).
• Ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων και επικοινωνιών.
• Ανάπτυξη Internet και εξάπλωση της χρήσης σε εφαρμογές του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας (TCP/IP).
Τα βασικά στάδια που μπορούν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία απελευθέρωσης του 
τηλεπικοινωνιακού κλάδου είναι τα ακόλουθα :
• Απελευθέρωση της υποχρεωτικής προμήθειας από τους καταναλωτές των 

τερματικών τηλεπικοινωνιακών συσκευών τους από τον ΟΤΕ.
• Αντικατάσταση των μη υποχρεωτικών “συστάσεων” από την έκδοση 

πανευρωπαϊκών προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό 
ενοποιήθηκε η αγορά και όλα τα παρόμοια τηλεπικοινωνιακά υλικά αντιστοιχούν σε 
ταυτόσημες προδιαγραφές.

• Διαχωρισμός της Κανονιστικής Αρχής, που εκδίδει τα νομοθετήματα που έχουν 
σχέση με τις τηλεπικοινωνίες, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, 
που εκμεταλλεύεται εμπορικά τις τηλεπικοινωνίες. Δημιουργία της ανεξάρτητης
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διοικητικής αρχής της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
που θα περιγράφουμε στη συνέχεια.

• Απελευθέρωση της δυνατότητας δημιουργίας υποδομών, με πρώτα τα εναλλακτικά 
δίκτυα, δηλαδή τα δίκτυα άλλων φορέων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και στη συνέχεια, από 1-1-2001, όλων των 
δικτύων.

• Παροχή βαθμιαία σε τρίτους της δυνατότητας προσφοράς τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών, αρχίζοντας από τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τις δορυφορικές 
επικοινωνίες, τη μεταφορά δεδομένων, τα ιδιωτικά δίκτυα, τις κινητές επικοινωνίες 
και καταλήγοντας πρόσφατα στην κλασσική ενσύρματη τηλεφωνία.

Τα σημαντικότερα ορατά αποτελέσματα της μέχρι σήμερα λειτουργίας της 
απελευθερωμένης τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι:
• Σημαντικές επενδύσεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης εξειδικευμένου κυρίως εργατικού δυναμικού.
• Μεγάλη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών μέσω του ανταγωνισμού μεταξύ των 

τηλεπικοινωνιακών φορέων.
• Διευκόλυνση των πολιτών μέσω της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης σε 

πληροφορίες, περιορισμού των μετακινήσεων κ.λ.π.
• Σημαντική μείωση των τιμολογίων των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη του εμπορίου και των συναλλαγών.
Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι, το βασικό κανονιστικό μέρος 
της απελευθέρωσης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν αναπτυχθεί σε 
μεγάλο βαθμό μεγαλύτερο από την εξοικείωση του πληθυσμού στα νέα μέσα και τις 
τεχνολογίες. Η έλλειψη αυτή εξοικείωσης αποτελεί και τον σημαντικότερο ανασταλτικό 
παράγοντα ανάπτυξης και της κοινωνίας των πληροφοριών, στο εθνικό αλλά και στο 
διεθνές περιβάλλον.

3.1 Ισχόον Νομοθετικό πλαίσιο τηλεπικοινωνιακής αγοράς(14]

Η άσκηση οποιοσδήποτε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, εκτός των περιπτώσεων 
που εξαιρούνται από το Ν. 2867 (ΦΕΚ273/19-12-2000) για την “Οργάνωση και 
λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις”, τελεί υπό το καθεστώς Γενικής ή 
Ειδικής Άδειας.

Ειδική άδεια εκδίδεται στις περιπτώσεις που :

■ η παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτεί τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων,
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■ η παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτεί τη χρήση αριθμών,
■ για την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, απαιτείται η χρήση 

δικαιωμάτων διέλευσης δηλαδή η πρόσβαση ή/και διέλευση σε ή/και μέσω δημοσίων 
πραγμάτων ή/και κοινόχρηστων χώρων ή/και ιδιοκτησιών τρίτων (π.χ. δικαιώματα 
διέλευσης σε δημόσιους χώρους ή πόντιση καλωδίου σε εθνικά ύδατα κ.λπ ).

Για την άσκηση οποιαδήποτε άλλης τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, απαιτείται η 
υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
μέχρι την 12-2-2002 είχαν χορηγηθεί Γενικές Άδειες παροχής Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών σε 253 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι κατηγορίες-κλάσεις που διακρίνει 
η ΕΕΤΤ τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες των γενικών αδειών περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:
Α. Σταθερές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κωδικός Περιγραφή Υπηρεσίας

Α0101
Παροχή γραμμών μετάδοσης σταθερού δικτύου (μισθωμένων γραμμών) 
στο κοινό, μέσω εν όλω ή εν μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο 
δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση.

Α0201
Εκμίσθωση χωρητικότητας στο κοινό, μέσω εν όλω ή εν μέρει δικτυακής 
υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και διαχείριση.

Α0202
Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN) στο κοινό, μέσω εν όλω ή εν 
μέρει δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και 
διαχείριση.

Α0301 Μετάδοση δεδομένων με μεταγωγή πακέτου

Α0302 Μετάδοση δεδομένων με μεταγωγή κυκλώματος

Α0303
Υπηρεσία Τηλετύπου (Telex), χωρίς την εκχώρηση αριθμών από το 
Εθνικό Σύστημα Αριθμοδότησης

Α0401 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Α0402
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Παραστατικών (Στοιχείων)/ Electronic Data 
Interchange (EDI)

Α0403 Υπηρεσία Τηλεομοιοτυπίας προστιθέμενης αξίας

Α0404
Λογιστικές υπηρεσίες / Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic 
Funds Transfer (EFT))

Α0405 Υπηρεσίες Τηλεελέγχου

Α0406 Τηλεκειμενογραφία (Teletex)

Α0407 Υπηρεσίες Εικονογραφίας (Videography)

Α0408 Υπηρεσίες Τηλεγραφής (Telewritting)

Α0409 Υπηρεσίες Τηλεεπεξεργασίας (Teleprocessing)
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Α0410 Υπηρεσίες Τηλεγραφίας (Telegraphy)
Α0411 Υπηρεσίες Τηλεμετρίας (Telemetry)
Α0501 Εικονοδιάσκεψη (Videoconference)

Α0502 Επιχειρηματική Τηλεόραση (Business- TV)

Α0503 Εικονοτηλεφωνία (View phone)

Α0601
Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής γενικών Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταγωγής φωνής.

Α0602
Λειτουργία Δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής γενικών Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών, χωρίς μεταγωγή φωνής.

Α0603 Παροχή πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων

Α0604
Υπηρεσίες πρόσβασης δικτύου, πχ. σε δίκτυα Φορέων ταχυδρομικών 
θυρίδων, Παροχών Online υπηρεσιών πληροφόρησης ή/και Παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου

Α0605 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου

Α0606 Υπηρεσίες νοήμονος δικτύου (Intelligent Network IN)
Α0607 Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back)

Α0701 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου

Α0801

Μετάδοση ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ εγκαταστάσεων 
επιχειρήσεων ευρυεκπομπής (Broadcasting Companies). Μετάδοση 
ηχητικών ή/και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ εγκαταστάσεων επιχειρή
σεων ευρυεκπομπής (Broadcasting Companies)

Α0802 Αναμετάδοση σημάτων ευρυεκπομπής (Broadcasting)

Α0803
Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής - μέσω επίγειων αναμεταδοτών - 
μέσω καλωδιακών δικτύων

Α0901 Παροχή υπηρεσιών Πολυμέσων

Α1001
Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας για το κοινό, μέσω εν όλω ή εν μέρει 
δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την κυριότητα ή/και 
διαχείριση χωρίς εκχώρηση αριθμών από το ΕΣΑ

Α1002 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου
Α1101 Φωνητική ταχυδρομική θυρίδα
Α1102 Τηλεηχοπληροφόρηση (Audiotex)

All 03 Υπηρεσίες ηχο-διάσκεψης (Audioconference)

Α1201 Παροχή δημόσιων τηλεφώνων για το κοινό

Α1202 Λοιποί τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί
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Β. Κινητές Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών
Κωδικός Περιγραφή Υπηρεσίας

Β0101 Μετάδοση φωνής για το κοινό, χωρίς εκχώρηση αριθμών από το ΕΣΑ
Β0102 Τηλεομοιοτυπία και μετάδοση δεδομένων
Β0103 SMS (Short Messaging Service)
Β0104 Υπηρεσίες ταχυδρομικής θυρίδας (Mail Box Services)

Β0201 Μανοκατευθυντική μετάδοση ειδήσεων (ήχος, σχέδιο και/ ή κείμενο)

Β0301 Μετάδοση φωνής και δεδομένων για περιορισμένες Ομάδες Χρηστών
Β0401 Μετάδοση δεδομένων με μεταγωγή πακέτου

Β0501 Μετάδοση φωνής, δεδομένων και τηλεομοιοτυπίας
Β0601 Υπηρεσίες call back μέσω κινητού τηλεφώνου

Γ. Δορυφορικές Υπηρεσίες

Κωδικός Περιγραφή Υπηρεσίας

Γ0101
Παροχή δορυφορικών γραμμών μετάδοσης στο κοινό, μέσω εν όλο ή εν 
μέρει δορυφορικής δικτυακής υποδομής, της οποίας ο δηλών έχει την 
κυριότητα ή/και διαχείριση.

Γ0201 Υπηρεσίες Διανομής (Ευρυεκπομής Broadcasting)

Γ0202 Επιχειρηματική Τηλεόραση (Business - TV)

Γ0203 Δορυφορική συλλογή ειδήσεων (Satellite News Gathering)

Γ0204 Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων

Γ0205 Εικονοδιάσκεψη (Videoconference)

Γ0301
Διαχείριση στόλου /Υπηρεσίες εύρεσης θέσης (Fleet management/ 
position-finding services)

Γ0302 T ηλεφωνικές Υπηρεσίες
Γ0303 Υπηρεσίες Δεδομένων

Γ0401
Μετάδοση ήχου και τηλεοπτικών σημάτων μεταξύ σταθμών 
ευρυεκπομπής (Broadcasting Stations)

Γ0402 Μετάδοση σημάτων ευρυεκπομπής

Γ0403 Διανομή σημάτων ευρυεκπομπής
Γ0501 Δορυφορική υπηρεσία εντοπισμού κινδυνεύοντος πλοίου (INMARSAT)

Ταυτόχρονα η ΕΕΤΤ έχει προχωρήσει στην χορήγηση, μέχρι την ίδια ημερομηνία, 46 
ειδικών αδειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :
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Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 COSMOTEΑΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (PCS) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (PCN) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DCS-1800 
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ

2 COSMOTEΑΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

3 ECONOPHONE HELLAS S.A
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

4 ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

5
EUROPROM

TELECOMMUNICATIONS
Α.Ε.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6 FORTHNET ΑΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

7 FORTHNET ΑΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

8 FORTHNET ΑΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

9
MEDITERRANEAN 

BROADBAND ACCESS S.A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10 GRAPES HELLAS S.A
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ

11 GRAPES HELLAS S.A
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
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12 KB IMPULS HELLAS ΑΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

13 ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
Μ1ΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14 ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

15
MEDITERRANEAN 

NAUTILUS GREECE S.A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

16 INFO QUEST AEBE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ

17 QUEST WIRELESS

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

18 STARCOM AE
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

19 TELEDOME AEBE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20
TELEPASSPORT (HELLAS) 

S.A
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

21 TELESTET

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ

22 TELESTET
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GSM
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23 TELESTET

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

24 UNITEL HELLAS S.A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

25
VIVODI

TELECOMMUNICATIONS
Α.Ε

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

Μ1ΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

26
ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ 

Α.Ε (A.D.S )
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

27 ANTENNA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

28 COM-TO NET S.A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

29
CONVERGENCE VENTURES 

LIMITED

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΔΙΚΤΎΟΥ

30
CONVERGENCE VENTURES 

LIMITED

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

31 COSMOLINE
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

32 EVERGY

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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33 G.T Α.Ε
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

34 IDEAL TELECOM Α.Ε
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

35 INTRACONNECT S.A

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

36 INTRACONNECT S.A
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

37 SYNED

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

38 TELESPAZIO S.P.A
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

39 TYCOM NETWORKS AE
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

40 ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

41 OTE AE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΛΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

42 ΠΑΝΑΦΟΝ AE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

43 ΠΑΝΑΦΟΝ AE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ
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44 ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GSM

45 ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

46 ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

3.2 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων-ΕΕΤΤ[14]

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι 
η Ελληνική Εθνική Ρυθμιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και 
ρυθμίζει την τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς, την 
εξασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και της 
διασφάλισης των συμφερόντων των χρηστών.
Η ΕΕΤΤ είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά ανεξάρτητη. Ιδρύθηκε το 1992 με τον 
Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και οι αρμοδιότητές 
της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των 
τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως καθυστέρησε και ξεκίνησε το καλοκαίρι του 
1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη 
για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και έτσι 
μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον 
Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ.
Οι ανάγκες για μια αποτελεσματική, ευέλικτη, και εξειδικευμένη διοίκηση, που 
προκύπτουν από μια απελευθερωμένη αγορά, αντιμετωπίζονται με το νέο Ν. 2867/2000 
με την ενίσχυση του εποπτικού, ελεγκτικού και ρυθμιστικού ρόλου της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Ο Ν.2867/2000 έχει ως στόχο να 
εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, μεριμνώντας 

για την προστασία των χρηστών, την εξασφάλιση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, 
καθώς και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις ισχύουσες
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νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα οι βασικές αρμοδιότητες της 
ΕΕΤΤ είναι να :

■ ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στις Γενικές και Ειδικές Άδειες (χορήγηση, 
ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, μεταβίβαση και συνεκμετάλλευση), 
καθορίζοντας τους όρους και διεξάγοντας (όπου προβλέπεται) τους διαγωνισμούς 
για την χορήγηση Ειδικών Αδειών,

■ καθορίζει τις αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης για την πρόσβαση και χρήση 
του Τοπικού Βρόχου, των Μισθωμένων Γραμμών και της Διασύνδεσης, με την 
έκδοση σχετικών κανονισμών,

■ συντάσσει το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, εκχωρεί αριθμούς και ονόματα 
δικτυακών τόπων (domain names) και προβαίνει στη διαπίστευση των φορέων που 
παρέχουν πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής,

■ ρυθμίζει τα θέματα του Διαδικτύου,
■ ασχολείται με θέματα τερματικού εξοπλισμού,
■ διαχειρίζεται το Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων, προβαίνει στην εκχώρηση μεμονωμένων 

ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και τηρεί μητρώο εκχωρούμενων 
ραδιοσυχνοτήτων,

■ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων,
■ χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών,
■ συντάσσει τον Εθνικό Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και των 

προϋποθέσεων Παροχής Ανοικτού Δικτύου και των πιθανών, λόγω Ουσιωδών 
Απαιτήσεων, περιορισμών πρόσβασης στο Δίκτυο,

■ εφαρμόζει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών,
■ καταρτίζει κατάλογο των Οργανισμών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, καθώς και 

αυτών που έχουν υποχρέωση παροχής μισθωμένων γραμμών,
■ εκδίδει τους Κώδικες Δεοντολογίας,
■ εφαρμόζει την Καθολική Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 

χρηματοδότησής της,
■ ασκεί εποπτεία επί της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ελέγχοντας τις συμβάσεις 

διασύνδεσης, παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και κινητής 
επικοινωνίας, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών, η διασύνδεση 
και η διαλειτουργικότητα των δικτύων,

■ ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
■ γνωμοδοτεί για τη λήψη νομοθετικών μέτρων,

■ διαβιβάζει προς τις αρμόδιες αρχές, στα πλαίσια εφαρμογής της μονοαπευθυντικής 
διαδικασίας, αιτήσεις τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς λήψη απαραίτητων
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αδειών και συνεργάζεται με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και 
άλλους διεθνείς φορείς,

■ έχει διαιτητικές αρμοδιότητες για την επίλυση διαφορών μεταξύ τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών/ οργανισμών ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή μεταξύ αυτών και του 
Δημοσίου, χρηστών και ιδιωτών.

Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει στην 
έκδοση κανονιστικών ή ατομικών πράξεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

3.3 Τεχνολογική Υποδομή Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών την 
δεκαετία που διανύουμε στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη σύγκλιση με τις 
δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική. Η τεχνολογική αυτή σύγκλιση οφείλεται 
στην δυνατότητα μετατροπής κάθε μορφής πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, που 
οδηγεί σε ομογενοποίηση (ή σύγκλιση) της παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
της πληροφορίας.
Διακριτά, ως σήμερα, συστήματα όπως η τηλεόραση, οι τηλεπικοινωνίες και οι 
υπολογιστές παύουν να είναι διακριτά, καθώς κατασκευάζονται από τα ίδια δομικά υλικά 
και διαχειρίζονται την ίδια μορφή πληροφορίας. Η κατασκευή ενός προσωπικού 
υπολογιστή διαφέρει όλο και λιγότερο από την κατασκευή ενός τηλεοπτικού δέκτη, ενώ 
ένα τηλεοπτικό δίκτυο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με ένα τηλεπικοινωνιακό, που με 
τη σειρά του δεν διαφέρει από ένα δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων. Σε όλα τα 
παραπάνω δίκτυα διακινείται ψηφιακή πληροφορία. Οι επιπτώσεις της παραπάνω 
πραγματικότητας είναι η αναδιάταξη των παραδοσιακών ρόλων στην κατασκευή υλικού 
και στην προσφορά υπηρεσιών.
Παραδοσιακά αναπτύχθηκαν διαφορετικά δίκτυα όπως αυτά της τηλεφωνίας, 
τηλεομοιοτυπίας, μεταφοράς δεδομένων ή τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα. Η 
σημερινή όμως ομογενοποίηση της τεχνολογίας των δικτύων επιτρέπει την χρήση της 
υποδομής ενός δικτύου για την μετάδοση του περιεχομένου δικτύων διαφορετικού 
τύπου. Έτσι:
■ στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησιμοποιείται η ίδια υποδομή κορμού για την 

μετάδοση δεδομένων και φωνής,
■ οι υπολογιστές εκτός των παραδοσιακών μορφών πληροφορίας, μπορούν να 

χειριστούν ήχο και εικόνα (multimedia). Έτσι ένα δίκτυο υπολογιστών (π.χ. Internet) 
μπορεί εξελισσόμενο να μετατραπεί σε δίκτυο τηλεφωνίας ή τηλεόρασης,
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■ η ψηφιακή μετάδοση τηλεόρασης, τόσο η επίγεια όσο και η δορυφορική, επιτρέπει 
την παράλληλη προσφορά στους τηλεοπτικούς συνδρομητές αμφίδρομων 
υπηρεσιών, όπως το Internet.

Ο ψηφιακός χειρισμός της πληροφορίας οδηγεί σε σύγκλιση των τερματικών συσκευών. 
Ο υπολογιστής πολυμέσων εύκολα μετατρέπεται σε τηλεφωνική συσκευή σήμερα. Οι 
αποκωδικοποιητές της συνδρομητικής τηλεόρασης συγκλίνουν με τους υπολογιστές, 
ενώ την ίδια στιγμή λειτουργούν σαν τερματικά δικτύου Internet. Το λειτουργικό σύστημα 
υπολογιστή Windows CE της Microsoft φαίνεται ότι βρίσκει θέση στις καταναλωτικές 
συσκευές, ενώ το ίδιο διαφαίνεται για την γλώσσα προγραμματισμού Java της Sun. Οι 
κατασκευαστές εξαρτημάτων μπορούν να τροφοδοτούν με το ίδιο προϊόν διαφορετικές 
αγορές τερματικών (π.χ. της τηλεόρασης και των υπολογιστών). Η αγορά τερματικών 

φαίνεται ότι θα ακολουθεί τις τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες του 
καταναλωτή, παρουσιάζοντας ευέλικτα, έξυπνα τερματικά, χωρίς σαφή διαχωρισμό στο 
ρόλο τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω οι βασικές εξελίξεις και τάσεις που παρατηρούνται σήμερα 
στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και που προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 
επιχειρηματική δραστηριότητα που πρέπει να αναμένεται στα επόμενα χρόνια και στην 
χώρα μας είναι:
■ Η σταδιακή καθιέρωση των δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Η καθιέρωση αυτή 

παρατηρείται τόσο στα δίκτυα κορμού, όσο και στην πρόσβαση των καταναλωτών 
σε υπηρεσίες. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκτυα κορμού παρατηρείται σήμερα διεθνώς 
ανεπάρκεια των εγκατεστημένων υποδομών, μετά την απρόβλεπτη εξάπλωση της 
ζήτησης κυκλωμάτων για πρόσβαση στο Internet. Το αποτέλεσμα είναι η έντονη 
δραστηριοποίηση δημόσιων αλλά και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών φορέων στην 
εγκατάσταση υπεραστικών και διεθνών κυκλωμάτων οπτικών ινών, με στόχο την 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης. Παρόμοια ενθάρρυνση της επένδυσης στην 
ανάπτυξη της εθνικής δικτυακής υποδομής πρέπει να αναληφθεί και στην χώρα μας. 
Όσον αφορά τα δίκτυα πρόσβασης σε υπηρεσίες ευρείας ζώνης, οι επικρατέστερες 
τεχνικές είναι:

ο τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων (high speed LANs), όπως fast Ethernet, 
FDDI, ATM LANs, κλπ., κυρίως για υπηρεσίες σε περιβάλλον γραφείου 

ο τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης (CATV) και η τεχνολογία DSL (Digital 
Subscriber Loop) για οικιακό περιβάλλον. Τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης 
φαίνεται να προσφέρουν μια εναλλακτική πλατφόρμα για χώρες που 
διαθέτουν αναπτυγμένη αντίστοιχη υποδομή, ενώ η τεχνολογία DSL επιχειρεί
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την εκμετάλλευση των εγκατεστημένων χάλκινων συρμάτων που φθάνουν 
σήμερα σε όλους τους συνδρομητές υπηρεσιών κλασσικής τηλεφωνίας.

■ Η ευρεία αποδοχή των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Υπολογίζεται ότι οι σημερινοί 
συνδρομητές δικτύων GSM υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια μόνο στην δυτική 
Ευρώπη και τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ εκτιμήσεις διαφόρων αναλυτών 
προβλέπουν για το 2000 ότι το νούμερο αυτό θα ανέλθει σε - 200 εκατομμύρια, 
αριθμός που αναμένεται ότι θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% της αγοράς κινητών 
επικοινωνιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τέλους 2001 ο βαθμός διείσδυσης της 
κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 70%, με διατήρηση μάλιστα των 
τάσεων ανάπτυξης. Σημαντικές επίσης φαίνεται να είναι οι δυνατότητες εξάπλωσης 
των δικτύων τύπου DECT, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με τα 
δίκτυα GSM, προσφέροντας μια μέθοδο υποκατάστασης του χάλκινου καλωδίου του 
συνδρομητικού βρόχου (Wireless Local Loop), αλλά και σημαντικές προοπτικές 
χρήσης στα ασύρματα τηλεφωνικά κέντρα επιχειρήσεων (PBXs). Στο μέλλον, οι 
εξελίξεις στην περιοχή των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων προσδιορίζονται 
από δύο, κυρίως, παράγοντες :

ο την τάση συμπλήρωσης των υπηρεσιών φωνής με υπηρεσίες πρόσθετης 
αξίας (value added services) και την υλοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς 
δεδομένων, και

ο την διασύνδεση ασύρματων και σταθερών δικτύων, όπως και ασύρματων 
δικτύων μεταξύ τους.

Ο επικρατέστερος τύπος δικτύου που αναμένεται ότι θα κυριαρχήσει μελλοντικά 
στον χώρο των ασύρματων επικοινωνιών, είναι το σύστημα UMTS, το οποίο θα 
αποτελέσει πλατφόρμα διασύνδεσης πληθώρας ασύρματων (GSM, DECT, PMR, S- 
PCN, ΤΕΤΡΑ) ή σταθερών δικτύων (ISDN, B-ISDN, LANs, κλπ.).

■ Η ανάπτυξη σηυαντικού αοιθυού φορέων δορυφορικών επικοινωνιών. Η επόμενη 
γενιά δορυφορικών συστημάτων σχεδιάζεται με δορυφόρους που θα περιφέρονται 
σε χαμηλή τροχιά (LEO - Low Earth Orbit satellites), και θα παρέχουν παγκόσμια 
κάλυψη. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και 
μεμονωμένων χρηστών με κινητά τηλέφωνα ή τερματικές συσκευές άλλης μορφής. 
Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει διεθνώς η κωδικοποιημένη εκπομπή 
ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος από γεωστατικούς δορυφόρους, στα πλαίσια της 
καθιέρωσης μιας ψηφιακής πλατφόρμας για συνδρομητική τηλεόραση, αφού 
υποσκελίζει την ανάγκη ανάπτυξης καλωδιακής υποδομής. Το σχετικό πρότυπο που 

έχει καθιερωθεί είναι το DVB, ενώ μεγάλες προοπτικές φαίνεται να εξασφαλίζονται 
από την υλοποίηση αμφίδρομων υπηρεσιών.
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■ Η ποικιλία τεχνολογιών νια τον συνδρουητικό βρόχο. Στκ τεχνολογίες αυτές 
περιλαμβάνονται το δίκτυο ISDN, οι τεχνικές DSL και CATV που προαναφέρθηκαν, 
ο ασύρματος βρόχος (Wireless Local Loop), κλπ. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού και της αντίστοιχης επένδυσης για 
την υλοποίηση ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου, αφορά το συνδρομητικό (ή αστικό) 
δίκτυο, και ιδιαίτερα το τμήμα εκείνο της σύνδεσης που φθάνει από το τοπικό κέντρο 
μεταγωγής του τηλεπικοινωνιακού φορέα, στον χώρο του συνδρομητή.

■ Η ανάπτυξη της ανοοάς σύνθετων ή πολυγρηστικών τεουατικών συσκευών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συσκευή που έχει καθιερωθεί με τον όρο 
Web TV, η οποία εκτός από τυπικός δέκτης τηλεοπτικών προγραμμάτων, είναι και 
τερματικό αναζήτησης πληροφοριών στο Internet με χρήση των πρωτοκόλλων του 
WWW. Γενικά είναι αναμενόμενο ότι στο μέλλον οι περισσότερες τερματικές 
συσκευές δικτύων θα ενσωματώνουν δυνατότητες ηλεκτρονικού υπολογιστή, του 
οποίου μάλιστα ο χειρισμός δεν θα γίνεται αποκλειστικά μέσω πληκτρολογίου, αλλά 
και μέσω εναλλακτικών interfaces, όπως π.χ. με υπαγόρευση εντολών. Τέλος, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, μεγάλη άνθηση προβλέπεται ότι θα σημειωθεί στην αγορά 
υβριδικών τερματικών. Τα τερματικά αυτά θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 
χρηστών τους σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σε περισσότερα του ενός δικτυακά 
περιβάλλοντα.

■ Η υλοποίηση πληθώοαο υπηρεσιών στο Internet. Ανάυεσα στις παραπάνω 
συγκαταλέγονται ο παγκόσμιος ιστός (WWW), το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
μεταβίβαση fax, το EDI, οι υπηρεσίες συνδιάσκεψης, η πρόσβαση μέσω κινητών 
τερματικών, η τηλεφωνία, η διανομή ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, κλπ. Μάλιστα, ο εκσυγχρονισμός της υποδομής του δικτύου με την 
τεχνολογία IP over ATM πρόκειται να επιταχύνει την εξέλιξή του σε πλατφόρμα 
υλοποίησης υπηρεσιών πραγματικού χρόνου.

■ Η ευΦάνιση εφαουονών που επιταχύνουν τκ ε£ελί£εκ. Τέτοιες είναι οι εφαρμογές 
που αποτελούν πόλο έλξης για τους χρήστες, οι οποίοι και καλούνται να πληρώσουν 
το κόστος υλοποίησης και ευρείας εφαρμογής των τεχνολογικών εξελίξεων. 
Σημαντικές ελπίδες επενδύθηκαν στο παρελθόν στις εφαρμογές video-conferencing 
και video-on-demand, όμως υποσκελίστηκαν από την απροσδόκητη επιτυχία του 
Internet. Επίσης, μεγάλη δημοτικότητα παρουσιάζουν οι εφαρμογές που 
συγκεντρώνονται κάτω από τον όρο info-tainment (από την συνένωση των λέξεων 
information και entertainment), όπως και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.
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3.4 Σύντομη αναφορά στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος[11]

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) ιδρύθηκε το 1949 και 
είναι σήμερα ένας από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα 
και μεταξύ των πρώτων δέκα τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της 

Ευρώπης. Εκτός από τη χώρα μας, δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο 
ελληνικό όμιλο στον οποίο εντάσσονται πολλές θυγατρικές με εντυπωσιακά 
αποτελέσματα, όπως η COSMOTE και η OTEnet. Έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), με σημαντική παρουσία και στα διεθνή χρηματιστήρια Νέας 
Υόρκης και Λονδίνου. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 12 δις δολάρια.
Με βασικές προτεραιότητές του την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την ανάπτυξη 
της υποδομής του για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών και προϊόντων που 
απαιτούνται στην αγορά και την αύξηση της χρηματιστηριακής του αξίας, ο ΟΤΕ 
αναδιοργανώνεται εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του ως ομίλου εταιρειών. Στα πλαίσια 
της διεθνούς επενδυτικής του στρατηγικής, έχει εξαγοράσει σημαντικά μερίδια και 
συνεργάζεται με ξένες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
της Ασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2001 έπαψε να δρα ως μονοπωλιακός οργανισμός 
και λειτουργεί σε πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Με όραμα την κατάκτηση μιας θέσης μέσα στις μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές 
επιχειρήσεις της Ευρώπης, ο ΟΤΕ επιδιώκει την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του 
καταναλωτή, τη σταθερή αύξηση των εσόδων και του μεριδίου του Ομίλου σε μια 
ανταγωνιστική αγορά, καθώς και τη συμμετοχή στις τεχνολογικές, εμπορικές, 
οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Βασικές προτεραιότητες του ΟΤΕ είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής του και η 
ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εκτός της σταθερής τηλεφωνίας, ο Όμιλος παρέχει 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εφαρμογές Internet, ασύρματες και δορυφορικές 
επικοινωνίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες για τη ναυτιλία, ενώ αναλαμβάνει 
και τηλεπικοινωνιακά έργα υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 2000, μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά η λήξη της οποίας σηματοδότησε την 
απελευθέρωση της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 
11,3% και η κερδοφορία παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22% στα κέρδη προ φόρων, 
οφειλόμενη σε μεγάλο ποσοστό στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην πώληση 
πακέτου μετοχών της COSMOTE.
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3.4.1 Ιστορικό Μετοχοποιήσεων

Τον Απρίλιο του 1996 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διάθεση μετοχών του ΟΤΕ 

στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης. Διατέθηκαν 

συνολικά 31,6 εκατομμύρια μετοχές, ή ποσοστό 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας, εκ των οποίων τα 24 εκατομμύρια προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου που προηγήθηκε και τα υπόλοιπα 7,6 εκατομμύρια από τις ήδη υπάρχουσες 

μετοχές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στις 4.000 δρχ. και μονάδα διαπραγμάτευσης 

αποτελούσαν οι 10 μετοχές. Κάθε μέτοχος εξασφάλισε δωρεάν μια νέα μετοχή για κάθε 

δέκα παλαιές μετοχές και μέχρι συνόλου 100 δωρεάν μετοχών, εφόσον τις είχε στην 

κατοχή του για χρονική περίοδο τουλάχιστον 18 μηνών.

Τον Ιούνιο του 1997 το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στη διάθεση 53 εκατομμυρίων 

υφιστάμενων μετοχών του ΟΤΕ (ποσοστό 12,6%) με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς 

επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (τιμή διάθεσης 6.600 δρχ./μτχ) και με δημόσια 

εγγραφή στην Ελλάδα (τιμή διάθεσης 6.400 δρχ./μτχ). Η μετοχή της εταιρείας άρχισε να 

διαπραγματεύεται και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, παράλληλα με το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών.

Το Νοέμβριο του 1998 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη φάση διάθεσης μετοχών 

του ΟΤΕ. Οι υφιστάμενες μετοχές κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, που διατέθηκαν 

τόσο στο εσωτερικό με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, όσο και στο 

εξωτερικό (Η.Π.Α., Καναδάς, Ευρώπη), ανήλθαν σε 50,4 εκατομμύρια. Η συνδυασμένη 

αυτή προσφορά περιελάμβανε την πώληση του 10% του συνόλου των μετοχών και είχε 

ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο σε 65%. Η τιμή 

διάθεσης ανήλθε στις 6.100 δρχ. ανά μετοχή και καθορίστηκε με τη διαδικασία της 

υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών (book building). Τα έσοδα της έκδοσης 

ξεπέρασαν τα 300 δισεκατομμύρια δραχμές.

Όπως και στην πρώτη δημόσια προσφορά (Απρίλιος 1996), κάθε μέτοχος που είχε 

διακρατήσει τις μετοχές που απέκτησε μέσω της δημόσιας εγγραφής για διάστημα 

μεγαλύτερο των 6 μηνών, απέκτησε δικαίωμα για 1 νέα δωρεάν μετοχή για κάθε 10 

παλαιές μετοχές και μέχρι συνόλου 100 δωρεάν μετοχών.

Επίσης, την 1η Νοεμβρίου 1998 υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

(SEC) το Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΤΕ και στις 2 Νοεμβρίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 

των μετοχών του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) με τη μορφή 

Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADS). Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που 

ελληνική εταιρεία εισήρχετο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
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Τον Ιούλιο του 1999, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τέταρτη φάση διάθεσης μετοχών 

του ΟΤΕ. Οι μετοχές που διατέθηκαν, με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Η.Π.Α, Καναδάς, Ευρώπη) ήταν 67,8 εκατ. 

μετοχές και ανήκαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον διατέθηκαν στο 

προσωπικό του ΟΤΕ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 2 εκατ. μετοχές. Η προσφορά 

περιελάμβανε την πώληση του 13,9% του συνόλου των μετοχών του Οργανισμού και 

είχε ως συνέπεια τη μείωση του ποσοστού που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο από 65%, 

σε 51% περίπου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε στις 6.500δρχ. και 

καθορίστηκε με τη διαδικασία της υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών (book 

building). Η τιμή διάθεσης στο προσωπικό του ΟΤΕ ήταν 5.800δρχ. δηλαδή με έκπτωση 

10% περίπου, έναντι της τιμής διάθεσης των μετοχών της ενδιάμεσης προσφοράς.

Με τις συνολικά τέσσερις μετοχοποιήσεις και την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων 

μετατρέψιμων σε μετοχές, έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 

του ΟΤΕ, η οποία αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ως κύριο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο με 

ποσοστό για πρώτη φορά χαμηλότερο του 50%. Αναλυτικότερα, η μετοχική σύνθεση του 

Οργανισμού αποτελείται από το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 41,8%, την Hellenic 

Exchangeable Finance με 10,7%, την Hellenic Finance με 3,0% και ποσοστό 44,5% σε 

μεμονωμένους επενδυτές.

10.Μ
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3.4.2 Αξιολόγηση πιστολητττικής ικανότητας

Η παρουσία του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές ομολόγων (μέσω του ομολόγου που 

εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2000 και του πλαισίου εκδόσεως ομολόγων-ΕΜΤΝ που 

ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2000), προϋποθέτει την, τουλάχιστον, ετήσια 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου από τους διεθνείς οίκους Moody's 

και Standard & Poor's. Η αξιολόγηση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να διευκολύνεται η 

σύγκριση του επιχειρηματικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου του ΟΤΕ με τους 

αντίστοιχους των άλλων εκδοτών Ομολόγων.
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Και οι δύο ανωτέρω οίκοι χρησιμοποιούν ευρύτατα γνωστές μεθόδους αξιολόγησης και 

το αποτέλεσμα της ανάλυσής τους (ο δείκτης αξιολόγησης) συνοδεύει την οποιαδήποτε 

αναφορά του εκδότη Ομολόγων στις διεθνείς αγορές. Έτσι οι διαχειριστές 

χαρτοφυλακίων και θεσμικοί, καθώς και ιδιώτες επενδυτές διευκολύνονται στις επιλογές 

κινδύνων, την συγκρισιμότητα χαρτοφυλακίων και την εκτίμηση της απόδοσης των 

ομολόγων.

Και ο εκδότης όμως έχει (μέσω της επαναλαμβανόμενης αξιολόγησης) άποψη για το 

κόστος των ομολόγων του, επειδή υπάρχει ευθέως ανάλογη σχέση μεταξύ της 

ποιότητας του εκδότη και του ύψους της απόδοσης που καλείται αυτός να προσφέρει 

προς τους επενδυτές.

Κατά την διάρκεια του 2001, το σύνολο σχεδόν των Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών της 

Ευρώπης υποβαθμίστηκε από τους Οίκους αξιολόγησης, λόγω της σημαντικής αύξησης 

του χρέους των εταιρειών αυτών σαν αποτέλεσμα των υψηλών ποσών που κατέβαλαν 

για άδειες 3ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και λόγω της συμπίεσης των 

ποσοστών κερδών και EBITDA, αποτέλεσμα μείωσης των τιμών παροχής των 

υπηρεσιών. Επίσης η δυνατότητα μείωσης του χρέους αυτών των Εταιρειών μέσω 

πώλησης στοιχείων του ενεργητικού τους δεν προωθήθηκε ικανοποιητικά λόγω της 

πτώσης των τιμών των μετοχών που συμπαρέσυρε και την αξία αυτών των στοιχείων 

ενεργητικού.

Εξαίρεση στην τάση αυτή υπήρξε η αξιολόγηση του ΟΤΕ (Σεπτέμβριος 2000). Οι δύο 

Οίκοι, αναλύοντας την δυναμική θέση του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων, την κυρίαρχη θέση του στην Ελληνική αγορά, το χαμηλό ποσοστό δανειακής 

επιβάρυνσης, τα βασικά στοιχεία της σύγχρονης στρατηγικής του Ομίλου και την 

αναμενόμενη συνέχιση της ικανοποιητικής κερδοφορίας και των ισχυρών χρηματοροών 

αποφάσισαν, η μεν Moody’s την διατήρηση για τον όμιλο της βαθμολογίας Α2 (από τις 

υψηλότερες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών), η δε Standard & Poors την αναβάθμιση 
τον Μάρτιο 2001 από A- (positive outlook) σε A (stable outlook). Έτσι ο Όμιλος ΟΤΕ 

κατέχει επί του παρόντος την δεύτερη καλύτερη θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών από πλευράς πιστοληπτικής ικανότητας (Α2/Α).

3.4.3 Θυγατρικές εταιρείες

Οι θυγατρικές εταιρίες του Οργανισμού είναι τα "οχήματα" που του δίνουν τη δυνατότητα 

να κινηθεί με περισσότερη ευελιξία σε εξειδικευμένους τομείς των δραστηριοτήτων του. 

Με την πρόσφατη αναδιάταξή τους, τη μεγαλύτερη αυτοτέλεια, αλλά και τη δημιουργία 

νέων, οι θυγατρικές εταιρίες του ΟΤΕ, συνεχίζουν να αποτελούν την αιχμή του δόρατος,
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στην ττροσττάθειά του για περισσότερη ανάπτυξη και συνεχή εδραίωση της ηγετικής του 

θέσης.

lElLAttU

Η εταιρία συστάθηκε το 1995 και εξειδικεύεται στο 

σχεδίασμά, κατασκευή και λειτουργία τηλεπικοινω

νιακών έργων υποδομής (ψηφιακά δίκτυα, δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας, καρτοτηλέφωνα κ.λ.π.) είτε 

ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία με εταιρίες 

operators στην ευρύτερη περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Εχει αναλάβει και ολοκληρώσει με 

επιτυχία μεγάλα έργα και έχει υπογεγραμμένες συμβάσεις για εκτέλεση και άλλων

MEMBER OF OTE GROUP

μεγάλων έργων στο εξωτερικό.

Μ
Ένας κόσμος ΜΙο σύνδεση

Η OTEnet Α.Ε. (www.otenet.gr), εταιρεία παροχής 

προϊόντων και υπηρεσιών Internet, ιδρύθηκε το 1996 με 

πρωτοβουλία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και 

αποτελεί το επιστέγασμα της επιχειρηματικής στρατηγικής του στο χώρο των νέων 

τεχνολογιών. Οι συνεχείς επενδύσεις σε δικτυακή υποδομή, η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που ανέδειξαν την OTEnet ως ηγέτη στο χώρο του 

Internet. Σήμερα, οι πελάτες της OTEnet, ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθεροι 

επαγγελματίες, έχουν στη διάθεσή τους την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ταχύτητα και 

τη συνέπεια του μεγαλύτερου Παροχέα Υπηρεσιών Internet στη χώρα μας. Η OTEnet 

δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας του Internet, προσφέροντας 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες IP (μόνιμες γραμμές, VPN's, 

κτλ), υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-meeting, e-conference, web design, hosting, 

κτλ) και υπηρεσίες ηλεκτρονικού περιεχομένου.

οπ sht
S^Marite!

Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2000 με σκοπό την παροχή όλων 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την εισαγωγή και υποστήριξη νέων υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω επιγείου 

δικτύου και μέσω Inmarsat και άλλων δορυφορικών συστημάτων. Προσφέρονται ακόμα 

ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις όπως μελέτη και κατασκευή εξειδικευμένων
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λύσεων επικοινωνίας και πληροφορικής καθώς και η πώληση, εγκατάσταση και 

συντήρηση σύγχρονων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων, δομημένη καλωδίωση, 

corporate IP services, διασύνδεση εταιρικών δικτύων LAN to LAN σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο, σύνδεση με το Internet για εταιρική χρήση και προώθηση των 

προϊόντων του ομίλου προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Από τα πρόσφατα επιτεύγματα 

της εταιρείας είναι: η συμφωνία με τις δώδεκα πιο σημαντικές εκκαθαρίστριες εταιρείες 

πλοίων, ο εκσυγχρονισμός του σταθμού των Θερμοπυλών, η συνεργασία με διεθνείς 

operators (KPN,Telenor,Stratos) για το Δυτικό Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό που 

δεν βλέπουν οι Inmarsat και προσφέροντας μια εφαρμογή τηλεϊατρικής στους ναυτικούς 

μας.

Inf
Η Ανώνυμη Εταιρεία "Πληροφορίες Καταλόγου 

ΟΤΕ ΑΕ" με διακριτικό τίτλο InfOTE ιδρύθηκε με 

σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών εντύπων και 

ηλεκτρονικών καταλόγων του ΟΤΕ. Επίσης κύριος στόχος της εταιρείας είναι η 

προσφορά νέων προϊόντων με την καλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, 

ώστε να καλύπτονται άμεσα όλες οι διαφημιστικές ανάγκες των πελατών της. Η InfOTE , 

εντός του 2002, θα κυκλοφορήσει το νέο προϊόν της που είναι "Ο Πανελλαδικός Χρυσός 

Οδηγός Επιχειρείν" Bussiness to Bussiness.

OT6(®NSULTING H Εταιρία ιδρύθηκε το 1987 και
δραστηριοποιείται στην παροχή 

ολοκληρωμένων συμβουλευτικών επιχειρησιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Το έτος 

2000 κατετάγη μεταξύ των 10 μεγαλυτέρων εταιριών του κλάδου στην Ελλάδα. Οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες της καλύπτουν τομείς όπως: εταιρική στρατηγική, ανάλυση 

και αξιολόγηση επενδύσεων, ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων, έρευνα και ανάλυση 

αγορών, σχεδίασμά δικτύων, διαχείριση τηλεπικοινωνιακών έργων, εκπόνηση τεχνικών 

μελετών και μελετών κανονιστικού πλαισίου, ολοκλήρωση έργων οργανωτικής 

ανάπτυξης και εξεύρεσης εξειδικευμένων στελεχών, όπως και ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης. Εκτός από την Ελλάδα η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε χώρες της 

Βαλκανικής, της Μεσογείου της Μέσης Ανατολής και του Εύξεινου Πόντου 

υποστηρίζοντας έργα, αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με τηλεπικοινωνιακές 

εταιρείες που διαθέτουν τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχμής. Στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής πολιτικής που εφαρμόζει, η ΟΤΕ Consulting έχει ιδρύσει θυγατρικές 

εταιρείες στην Βουλγαρία και Ρουμανία.
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Η COSMOTE, θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ 

στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, 

ξεκίνησε την εμπορική της λεπουργία το 

1998 και μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, 

διαγράφοντας μια αλματώδη πορεία, κατάφερε να αναδειχθεί σε κυρίαρχο δύναμη 

κατακτώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Περισσότεροι από 2.700.000 

πελάτες έχουν εμπιστευθεί την ελληνική COSMOTE για την πελατοκεντρική φιλοσοφία 

της, η οποία μεταφράζεται σε προσιτά και κατανοητά τιμολόγια, πανελλαδική 

γεωγραφική κάλυψη και φιλικές και χρήσιμες υπηρεσίες. Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα 

άρτιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 2ης γενιάς με περισσότερους από 2.200 σταθμούς βάσης 

ενώ διαθέτει δίκτυο GPRS πανελλαδικής κάλυψης, το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες άνω 

των 100 Kbps. Η COSMOTE διαθέτει άδεια UMTS και έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδίασμά 

και την ανάπτυξη του δικτύου τρίτης γενιάς, με σκοπό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, στους οποίους η εταιρία συμμετέχει ενεργά ως Μέγας Χορηγός μαζί με τον ΟΤΕ 

και την OTEnet, να είναι έτοιμη να διαθέσει εμπορικά τις πρώτες υπηρεσίες που θα 

βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Εκτός από τις υπηρεσίες φωνής, η εταιρία προσφέρει 

ένα σημαντικό εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που αξιοποιούν τις τελευταίες 

τεχνολογίες (WAP, SIM Microbrowser, Voice Recognition) με κορυφαίο παράδειγμα την 

ολοκληρωμένη πύλη κινητής επικοινωνίας MyCosmos, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες 

ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, συναλλαγών και επικοινωνίας. Οι οικονομικές επιδόσεις της 

εταιρίας, οι οποίες την κατατάσσουν στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας στον κόσμο, βαίνουν αυξανόμενες συμβάλλοντας σημαντικά και στα μεγέθη 

και την ανάπτυξη ολόκληρου του Ομίλου. Ο τίτλος της εταιρίας διαπραγματεύεται στα 

Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου από τον Οκτώβριο του 2000 αποτελώντας 

αξιόπιστη επενδυτική επιλογή και αποδίδοντας πραγματική αξία για τους μετόχους της 

εταιρίας. Η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία και εκτός των ελληνικών συνόρων 
μέσω του ποσοστού 85% που κατέχει στην αλβανική εταιρία κινητής τηλεφωνίας 

Albanian Mobile Communications, AMC.

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εμπορική της 

δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001. Στο μετοχικό της κεφάλαιο 

COStHO συμμετέχουν: ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η Εθνική Τράπεζα της

Ελλάδος, η ALPHA BANK και η ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(αντιπρόσωπος της Commerce One, Inc). Η cosmoONE έχει δημιουργήσει και 

λειτουργεί μία Οριζόντια Ηλεκτρονική Αγορά και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για 

εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων. Επίσης, έχει δημιουργήσει την

fficosmore
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ιστοσελίδα www.b2bauctions.gr , όπου διοργανώνονται αποκλειστικά Ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες μεταξύ εταιριών. Προβλέπεται η δημιουργία Καθέτων Ηλεκτρονικών 

Αγορών (Verticals), καθώς και η ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

(Electronic Bill Presentment & Payment), Logistics, Travel Services, Community 

Services κλπ. H CosmoONE αποτελεί τον ελληνικό κόμβο για διεθνείς εμπορικές 

δραστηριότητες μέσω του Παγκόσμιου Εμπορικού Δικτύου (Global Trading Web).

Η OTEGIobe - αμιγώς θυγατρική εταιρία 

του ΟΤΕ - ξεκίνησε ενεργά τις εργασίες της 

τον Οκτώβριο του 2000 και 

δραστηριοποιείται στον τηλεπικοινωνιακό 

χώρο προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις διεθνούς διασύνδεσης και χωρητικότητας, 

καθώς και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Με πελατοκεντρική φιλοσοφία αποτελεί το 

"όχημα του ΟΤΕ" για τη δυναμική και ευέλικτη κάλυψη των συνολικών 

τηλεπικοινωνιακών αναγκών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, των Μεγάλων 

Επιχειρήσεων και των Εταιριών Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

(Carriers/Operators), των παραδοσιακών και των νέων παρόχων σταθερών και κινητών 

υπηρεσιών καθώς και των Internet Service Providers. Για την επίτευξη του σκοπού της η 

OTEGIobe, υλοποιεί μια διεθνή cost-effective πλατφόρμα Data/IP βασισμένη στις πλέον 

εξελιγμένες τεχνολογίες MPLS και ΙΡ+ΑΤΜ σε 22 και πλέον στρατηγικά σημεία 

παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε τη διάθεση των πρώτων έξι νέων υπηρεσιών 

της Frame Relay, ATM, Clear Channel, IP Transit, VoIP και IP VPN.

Η OTE ESTATE είναι νέα (100%) Θυγατρική 

του Ομίλου ΟΤΕ η οποία δραστηριοποιείται 

στο χώρο του Real Estate. Η ίδρυση της 

Εταιρίας αποφασίσθηκε από το ΔΣ-ΟΤΕ, 

τον Αύγουστο του 2000, με κύριο σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση της μεγάλης 

Ακίνητης Περιουσίας του Οργανισμού και την ανάδειξη των κρυμμένων σε αυτήν 

υπεραξιών. Η Εταιρία άρχισε να λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2000 με την επωνυμία 

"ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "OTEestate". Μέχρι και τον Οκτώβριο του 

2001 η Εταιρία ασχολήθηκε κυρίως με τα ζητήματα οργάνωσής της και την 

προετοιμασία της μεταβίβασης σε αυτήν των Ακινήτων του ΟΤΕ των οποίων θα 

αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση. Ο σκοπός ίδρυσης της Εταιρίας προβλέπει ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την κατασκευή, ανάπτυξη, αξιοποίηση, 

διαχείριση και άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής ή εμπορικής δραστηριότητας για Ακίνητα
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κάθε μορφής και χρήσης, ιδιόκτητα και μη, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Για το 

σκοπό αυτό, η OTEestate θα μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, κοινοπραξίες και 

ενώσεις προς παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την κύρια δραστηριότητά της, να 

συνεργάζεται με εταιρίες συμβούλων, τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, 

κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρίες, κλπ.

3.4.4 Διεθνείς επενδύσεις

Στα πλαίσια της διεθνούς επενδυτικής του πολιτικής, ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει στις 

γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της

Ανατολικής Μεσογείου στοχεύοντας στην ενίσχυση των 

πολιτιστικών, οικονομικών και ιστορικών δεσμών που τον 

συνδέουν με τις χώρες της περιοχής. Για την υλοποίηση των 

παραπάνω το Νοέμβριο του 2000 αποφασίστηκε η ίδρυση 

θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία ΟΤΕ International 

Investments, για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 

επενδύσεών του στο εξωτερικό του Ομίλου ΟΤΕ. Σκοπός της 

εταιρίας είναι ο σχεδιασμός, η διαμεσολάβηση, η εισήγηση υλοποίησης και η 

παρακολούθηση εξαγορών εταιρικών μεριδίων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και 

επιχειρήσεων καθώς και συναφών επενδυτικών έργων, η παροχή κάθε είδους 

συνδρομής προς την κατεύθυνση αυτή, όπως και η προώθηση των προϊόντων αλλά και 

των θυγατρικών εταιριών του εξωτερικού σε επιτελικό επίπεδο. Η εταιρία απευθύνεται 

σε μια συνολική αγορά 60 εκατομμυρίων ανθρώπων, με σκοπό να προσφέρει 

αυξανόμενη αξία στους μετόχους και στους πελάτες της. Επιτυγχάνοντας συνέργιες και 

υψηλές αποδόσεις.

Αλβανία_: Τον Αύγουστο του 2000 η Cosmote απέκτησε το 85% της Αλβανικής 

εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, AMC. Τέλος Σεπτεμβρίου του 2001, η AMC ξεπέρασε 
τους 200.000 πελάτες. Η Cosmote αναβάθμισε το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της 

εταιρείας, πρόσθεσε νέους σταθμούς βάσης, καινούργιο κέντρο μεταγωγής, εγκατέστησε 

νέο σύστημα τιμολόγησης και εισήγαγε την καρτοκινητή τηλεφωνία. Για το έτος 2000 το 

περιθώριο κέρδους EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 68% ενώ το περιθώριο 

καθαρού κέρδους ανήλθε στο 40%. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Cosmote η διαρκής 

ανάπτυξη των εργασιών της AMC σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης θα 

έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

llnternationaL
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Αρμενία : Το Μάρτιο του 1998, ο ΟΤΕ απέκτησε το 90% 

του μετοχικού κεφαλαίου της ArmenTel, του δημόσιου 

οργανισμού παροχής τηλεπικοινωνιών της Αρμενίας. Η 

ArmenTel έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής όλων 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών δημόσιας σταθερής τηλεφωνίας και κινητής 

τηλεφωνίας. Στις 31/12/2000, η Εταιρεία είχε σε λειτουργία 533.387 συνδέσεις και 

ποσοστό ψηφιακοποίησης 19,8%, ενώ οι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας τον 

Αύγουστο του 2001 ήταν περίπου 25.000. Ο αριθμός καρτοτηλεφώνων στις 31/12/2000 

έφθασε τα 540.0 αριθμός των εργαζομένων στις 31/12/2000 ανερχόταν σε 

7.729.Στόχος της εταιρίας είναι η ψηφιακοποίηση να φθάσει στο 43,8% για το σύνολο 

της χώρας και στο Ερεβάν να ξεπεράσει το 75%, ενώ για την κινητή προβλέπεται η 

προσφορά καρτοκινητών με στόχο την αύξηση των συνδρομητών κατά 60%.

να τα ifiN ya ακ
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Ιορδανία : Στην Ιορδανία ο ΟΤΕ και η θυγατρική του εταιρεία Hellascom Inti κατέχουν το 

50% της κοινοπραξίας Trans-Jordan Telecommunications Services, στην οποία έχει 

χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης καρτοτηλεφώνων για 15 χρόνια. 

Στις 31/12/00, είχαν εγκατασταθεί 4.850 περίπου καρτοτηλέφωνα, και η εταιρεία κατείχε 

το 60% της αγοράς. Στόχος της εταιρίας είναι η εγκατάσταση 6.500 συνολικά 

καρτοτηλεφώνων μέχρι τα τέλη του 2002. Η εταιρία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην 

παροχή λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης 

της τοπικής αγοράς την προσεχή διετία. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει ήδη η χρήση 

της τηλεκάρτας για πληρωμή τελών στάθμευσης. Επιπλέον στόχος είναι η επέκταση των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας σε άλλες αραβικές χώρες.

ΠΛΙΙΤΡΙ _ Ρουμανία : Το Δεκέμβριο του 1998, ο ΟΤΕ
^ I CL.tOC/IW απέκτησε το 35% της ROM Telecom, του

Ρουμανικού οργανισμού παροχής δημόσιας τηλεφωνίας, καθώς και τον έλεγχο του 

Management. Στις 31/10/2001, η ROM Telecom είχε σε λειτουργία 3.942.597 συνδέσεις 

και ποσοστό ψηφιακοποίησης 62,4%. Ο αριθμός καρτοτηλεφώνων στις στο ίδιο 

διάστημα ξεπέρασε τις 45.970. Το προσωπικό μειώθηκε και ο αριθμός των 

εργαζομένων υπολογίζεται να φθάσει στις 40.500 στα τέλη του 2001. Κατά τη διάρκεια
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του 2001 εγκαταστάθηκαν πάνω από 350.000 νέες ψηφιακές παροχές και 

αντικαταστάθηκαν 150.000 αναλογικές.

Το Μάιο του 2000 άρχισε η λειτουργία της 

εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM, , 
θυγατρικής της ROM TELECOM με το σύστημα 

DCS 1800. Στις 31/10/2001 η εταιρία είχε 194.000 πελάτες και πληθυσμιακή κάλυψη 

56,3%.

Φ
cosmorom

Telekom Srmia
ΠΡ Efl V3S1 ε 3Λ TEAEKOIdYHHKlii&li
■τεπεκοι· cpbmja-

Σερβία : Τον Ιούνιο του 1997, ο ΟΤΕ 

απέκτησε το 20% του μετοχικού 

κεφαλαίου της ΤβΙβοοπι Serbia, του 

εθνικού μονοπωλιακού οργανισμού της Σερβίας. Στο τέλος του 2001 η εταιρία παρόλες 

τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πολιτικοοικονομικής αστάθειας (πολιτικές αλλαγές 

υποτίμηση δηναρίου) πέτυχε σημαντική αύξηση των πελατών της κινητής τηλεφωνίας με 

αποτέλεσμα οι πελάτες της να φθάσουν τις 750.265 (prepaid), η γεωγραφική κάλυψη το 

45% και η πληθυσμιακή το 75%.Στο τέλος του 2001 η Telecom Serbia είχε 2.300.000 

πελάτες, ποσοστό ψηφιακοποίησης 50,5% ενώ η τηλεφωνική πυκνότητα έφθανε το 

25%. Ο αριθμός των εργαζομένων στα τέλη του 2001 ανερχόταν σε 13.116 άτομα. Οι 

στόχοι της Εταιρίας για το 2002 είναι:

Αύξηση της πελατειακής βάσης κινητής τηλεφωνίας κατά 700.000 

Εγκατάσταση 120.000 νέων συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας 

Εγκατάσταση 6.500 καρτοτηλεφώνων 

Ψηφιακοποίηση 65%

Έναρξη παροχής υπηρεσιών internet

Ουκρανία : Ο ΟΤΕ μέσω της κυπριακής υπεράκτιος εταιρίας Hatwave συμμετέχει με 

ποσοστό 25,7% στην κοινοπραξία Ukrainian Wave, η οποία συστήθηκε στην Ουκρανία. 

Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η εγκατάσταση και εμπορική εκμετάλλευση σταθερού- 

ασυρματικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη διοικητική περιφέρεια L'viv. Το Δεκέμβριο 

του 1999 η κοινοπραξία άρχισε την εμπορική της λειτουργία με καθυστέρηση έξι μηνών 

λόγω τοπικών γραφειοκρατικών προβλημάτων. Σαν αποτέλεσμα αυτού το έτος 2000 η 

κοινοπραξία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Η επαναχρηματοδότησή 

της δεν έγινε δυνατή λόγω της άρνησης των λοιπών εταίρων να συνεισφέρουν εκ νέου 

ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξίας. Κατόπιν των 

ανωτέρω αρνητικών εξελίξεων, ο ΟΤΕ επανεξετάζει τη συμμετοχή του στην εν λόγω 

κοινοπραξία.

Σελίδα -73-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υεμένη : Ο ΟΤΕ και η θυγατρική του εταιρεία Hellascom S.A συμμετέχει στην 

κοινοπραξία που φέρει τον τίτλο 'ΎΕΜΕΝ PAYPHONE COMPANY", με ποσοστό 25%. 

Η εταιρεία άρχισε την εμπορική λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 1999. Μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2001 έχει εγκαταστήσει 1.188 καρτοτηλέφωνα. Τον Ιανουάριο του 2001 

εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της κοινοπραξίας η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά 800.000 US$.

Τον Ιανουάριο του 2001 ο ΟΤΕ πήρε την άδεια για την εγκατάσταση, συντήρηση και 

λειτουργία του Δικτύου καταβάλλοντας το ποσό των 135 εκατ. δολαρίων. Για τον σκοπό 

αυτό ίδρυσε την εταιρία Θθ8πιο Bulgaria Mobile (εμπορική ονομασία Globul). Τον Ιούλιο 

του 2001 έγινε με επιτυχία η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Globul καλύπτοντας 

αρχικά ποσοστό 20% του συνολικού πληθυσμού και από τον Σεπτέμβριο του 2001 το 

Δίκτυο είναι σε εμπορική εκμετάλλευση. Ήδη η Globul, η οποία αποτελεί το δεύτερο 

GSM δίκτυο της χώρας, καλύπτει τη Σόφια, τη Plovdiv, την Βάρνα, το Μπουργκάς 

καθώς και σημαντικό αριθμό από άλλες μικρότερες πόλεις της χώρας και προχωρεί με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς στην ανάπτυξη του δικτύου. Οι συνδρομητές της Globul 

έχουν ήδη ξεπεράσει στα μέσα Δεκεμβρίου του 2001 τις 100.000 και αυξάνονται 

ταχύτατα.

Γεωργία : Ο ΟΤΕ ανέλαβε να κατασκευάσει με δική του χρηματοδότηση το έργο GOPH 

που αφορά την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών και την υπέρθεση σ' αυτό 

συστημάτων SDH στη Γεωργία. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2000. Σήμερα έχει τεθεί σε 

εμπορική λειτουργία.

Λιθουανία : Ο ΟΤΕ ανέλαβε για λογαριασμό της Λιθουανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών 

LIETUVOS TELEKOMAS, την εγκατάσταση 43.902 ψηφιακών παροχών και την 

τοποθέτηση ζευκτικού δικτύου με καλώδια οπτικών ινών 670 χιλιομέτρων περίπου. 

Καθώς και την υπέρθεση σ' αυτό συστημάτων SDH, με δική του χρηματοδότηση. Το 

έργο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, έχει πλήρως αποπληρωθεί από τη λιθουανική πλευρά 

και απέφερε σημαντικά κέρδη στον Οργανισμό.

Βουλγαρία : Το Δεκέμβριο του 2000 ο ΟΤΕ 

αναδείχτηκε πλειοδότης για τη δεύτερη άδεια 

κινητής τηλεφωνίας GSM στη Βουλγαρία 

συμμετέχοντας στη διαδικασία της δημοπρασίας.
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3.5 Σύντομη αναφορά στη Vodafone (πρώην Panafon)1121

Η Vodafone ήταν η δεύτερη εταιρεία που έλαβε το 1993 άδεια προσφοράς υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας, με την εμπορική της τότε ονομασία Panafon. Από τις αρχές του 

2001 υιοθέτησε τη διπλή ονομασία Panafon-Vodafone, που εισήγαγε σταδιακά το brand 

name Vodafone στην Ελληνική αγορά και στη συνείδηση των καταναλωτών και από τη 

Δευτέρα 21 Ιανουάριου 2002 ξεκίνησε η νέα εμπορική της ονομασία Vodafone.

Η κίνησή της αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη παγκόσμια στρατηγική της 

μητρικής εταιρείας Vodafone που στοχεύει μέχρι το 2004 το brand name της να 

συμπεριλαμβάνεται στα δέκα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Vodafone συμμετέχουν :

Ο Όμιλος VODAFONE, με ποσοστό συμμετοχής 52,8%. Πρόκειται 

Ο για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, 
vodafone συμμετοχή σε ιδιωτικά δίκτυα τηλεφωνίας, σε πολλές χώρες

(Σουηδία, Γαλλία, Δανία, Μάλτα, Γερμανία, Ολλανδία, Ν. Αφρική, Νησιά Φίτζι, Μεξικό, 

Αυστραλία).

Η FRANCE TELECOM με συμμετοχή ^ francetele 2,88%. Η
France Telecom είναι ο κρατικός

τηλεπικοινωνιακός φορέας της Γαλλίας και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, με 

έντονη παρουσία σε συναφείς δραστηριότητες σε άλλες χώρες (Πολωνία, Αργεντινή, 

Βέλγιο κ.λ.π).

Ο Ελληνικός Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ με ποσοστό συμμετοχής 

9,6%. Η Intracom είναι η μεγαλύτερη εταιρία του τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, της τηλεματικής και των συστημάτων 

πληροφορικής στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό.

Ευρύ επενδυτικό κοινό με συνολικό ποσοστό 34,72%.

Τα στοιχεία της πελατειακής της βάση στο τέλος Δεκεμβρίου 2001, σύμφωνα με 

ανακοίνωση της εταιρείας στις 28 Ιανουάριου 2002, είναι:

■ Συνολική συνδρομητική βάση αποτελούμενη από 2.884.872 συνδρομητές, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2000.
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■ Νέες συνδέσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 188.752, που αντιπροσωπεύουν 

το 35,1% των νέων συνδέσεων που έγιναν στο σύνολο της ελληνικής αγοράς.

■ Νέες συνδέσεις των συνδρομητών με συμβόλαιο 41.919 εκ των οποίων το 57% 

πραγματοποιήθηκαν στην αλυσίδα καταστημάτων της εταιρείας, αντανακλώντας την 

πολύ καλή εμπορική πολιτική της εταιρείας και την επιτυχία του δικτύου 

καταστημάτων της.

■ Οι συνδρομητές της καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 

διάστημα, αυξήθηκαν κατά 39,6%. Από τους νέους συνδρομητές καρτοκινητής 

τηλεφωνίας, το 61% αφορά νέες συνδέσεις CU.

■ Από τους συνολικά 2.884.872 πελάτες, οι 2.074.674 είναι συνδρομητές 

καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ οι 810.198 είναι συνδρομητές με συμβόλαιο 

αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα το 71,9% και το 28,1% της συνδρομητικής βάσης 

της Vodafone στην Ελλάδα.

Η Vodafone στην Ελλάδα, ανακοίνωσε στις 2-8-2001 την επίσημη έναρξη των 

δραστηριοτήτων της Vodafone Albania που είναι η νεότερη εταιρία του ομίλου της 

Vodafone. Η εταιρία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Vodafone στην 

Ελλάδα με 49% και η Vodafone Group Pic με 51%, ξεκίνησε την εμπορική της 

δραστηριότητα στην γειτονική χώρα, παρέχοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη και 

προσφέροντας ανταγωνιστικά οικονομικά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας. Η έναρξη 

λειτουργίας της Vodafone Albania πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο των έξι 

μηνών, από την στιγμή που έλαβε την σχετική άδεια από την κυβέρνηση της Αλβανίας.

Η Vodafone Albania θα προσφέρει τόσο προγράμματα κινητής τηλεφωνίας με 

συμβόλαιο, όσο και καρτοκινητή τηλεφωνία . Στα προγράμματα με συμβόλαιο παρέχεται 

μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών όπως: έξυπνος προσωπικός τηλεφωνητής, αναμονή, 

προώθηση κλήσης κ.α. Μεγάλη έμφαση , λόγω της ιδιαιτερότητας της τοπικής αγοράς, 

αναμένεται να δοθεί στα προγράμματα καρτοκινητής τηλεφωνίας. Για τον σκοπό αυτό η 

Vodafone Albania προχώρησε στην εμπορική διάθεση της Vodafone Card, που 

προσφέρεται σε μεγάλη ποικιλία συσκευών και διακρίνεται για τον πρωτότυπο 

σχεδίασμά της, την ποικιλία υπηρεσιών και τη δυνατότητα roaming με όλα τα δίκτυα της 

Vodafone.
Έχοντας αποκτήσει την άδεια Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (Local Multipoint 

Distribution System-LMDS) το Δεκέμβριο του 2000, η Panafon-Vodafone έχει ήδη 

εγκαταστήσει σταθμούς βάσης (LMDS Hubs) σε πέντε σημεία της Αθήνας, ενώ στο 

τελικό στάδιο βρίσκεται ήδη και η εγκατάσταση του πρώτου σταθμού στην Θεσσαλονίκη. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται γεωγραφική κάλυψη στις πλέον εμπορικές περιοχές 

της Αθήνας (Εμπορικό κέντρο, Μαρούσι, Αμπελόκηποι, Κολωνάκι), και της
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Θεσσαλονίκης. Στις 6-9-2001 ανακοίνωσε την πιλοτική παροχή υπηρεσιών (Internet 

Feed, mVPN, Υπηρεσίες διασύνδεσης) σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες.

3.5.1 Πολιτική Ποιότητας στη Vodafone

Οι άξονες δραστηριοποίησης της Vodafone στην ποιότητα είναι:

• Επιχειρηματική Υπεροχή: Αξιολόγηση της εταιρίας με βάση το μοντέλο του 

EFQM για Επιχειρηματική Υπεροχή, μέσω της οποίας η Vodafone θα 

διασφαλίσει τη συνεχή και συστηματική βελτίωση και ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της.

• Αύξηση Κύκλου Εργασιών - Ανάπτυξη τη Εταιρείας: Περαιτέρω βελτίωση της 

ικανοποίησης όλων των πελατών της για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει.

• Αύξηση Κερδοφορίας: Συντονισμός και υλοποίηση έργων μείωσης κόστους.

• Εναρμόνιση Εταιρικής Κουλτούρας : Προώθηση της Εταιρικής Κουλτούρας, 

Φιλοσοφίας, Αξιών και του πνεύματος συνεργασίας.

• Διευκόλυνση της Αλλαγής : Εναρμόνιση όλων των επιχειρηματικών μονάδων και 

δραστηριοτήτων στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης της Vodafone.

Η Vodafone είναι η πρώτη και μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, και από τις 

ελάχιστες διεθνώς, που έχει πιστοποιηθεί για την ενιαία λειτουργία συστημάτων στους 

παρακάτω τομείς:

• Το Μάρτιο 1996 για πρώτη φορά, με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 

9001, με στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για ποιότητα τόσο στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, όσο και στην εσωτερική της λειτουργία.

• Τον Ιούνιο 1999 έγινε η επέκταση του πιστοποιητικού ISO 9001 ώστε να καλύπτει 

τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη 

πληροφοριακών συστημάτων όπως και τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και 
υποστήριξη μισθωμένων κυκλωμάτων.

• Τον Νοέμβριο 2001 πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2000 με παράλληλη επέκταση 

της πιστοποίησης στις νέες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες (GPRS, LMDS, Data 

Services, Panafonet) καθώς και τις εμπορικές δραστηριότητες για την πώληση / 

διάθεση των παραπάνω.

• Επίσης, τον Ιούνιο 1999 πιστοποιήθηκε από δύο ανεξάρτητους φορείς ιδιαίτερου 

κύρους, τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και τον Βρετανικό NQA 

(National Quality Assurance) για :
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• Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001, με στόχο οι 

δραστηριότητες της να είναι σύμφωνες με τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την 

προστασία και την αισθητική του περιβάλλοντος.

• Το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά BS 8800 (OHSAS 18001), με στόχο να 

εξασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους τους 

εργαζόμενους.

• Το Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών κατά BS 7799, με στόχο 

να διασφαλίσει το απόρρητο πληροφοριών και δεδομένων της εταιρίας, των 

πελατών, των μετόχων και των συνεργατών της.

Από τον Φεβρουάριο του 1997, η Vodafone είναι μέλος του European Foundation for 

Quality Management (E.F.Q.M. - Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας), σε μία 

προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης μέσω ενός μοντέλου αυτο-αξιολόγησης σύμφωνα με 

τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. Η φιλοσοφία και οι πρακτικές της 

αξιολόγησης εφαρμόζονται στην εταιρεία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Με 

την πρακτική αυτή, η εταιρεία συστηματικά και σε ετήσια βάση, αξιολογεί την απόδοσή 

της, με σκοπό να εστιάσει, και στη συνέχεια να βελτιώσει τις περιοχές εκείνες, από όπου 

θα προκόψουν οφέλη, στα πλαίσια των στρατηγικών της στόχων.

Τον Μάιο του 2001, η Vodafone, μετά από συμμετοχή της στο διαγωνισμό του 

Recognition Scheme, αναγνωρίστηκε από τον EFQM με τη διάκριση "Recognition in 

Excellence". Η Vodafone είναι η μοναδική εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην 

Ευρώπη και η πρώτη Ελληνική εταιρία που αναγνωρίζεται με τη διάκριση αυτή.

Η Vodafone από την αρχή της λειτουργίας της βάσισε την προτεραιότητα της ανάπτυξης 

του δικτύου της στις ανάγκες των πελατών κινητής τηλεφωνίας. Ένα από τα βασικά 

εργαλεία στοχοθέτησης και καθορισμού προτεραιότητας αποτελεί η προσομοίωση της 

αντίληψης των πελατών από τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται είναι διεθνώς αποδεκτή και είναι κοινή με αντίστοιχες μεθόδους άλλων 

δικτύων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Οι βασικοί δείκτες που δείχνουν την απόδοση του δικτύου της Vodafone (σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά δίκτυα) είναι:

1. Το ποσοστό των Επιτυχημένων Κλήσεων (Call Success Rate (CSR)) το οποίο ο 

πελάτης αντιλαμβάνεται ως την σωστή εγκατάσταση, διατήρηση και απελευθέρωση 

της κλήσης. Το ποσοστό αυτό ορίζεται ως το επί τοις εκατό (%) ποσοστό των 

επιτυχημένων κλήσεων προς το σύνολο των κλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια των διαδρομών αξιολόγησης δικτύου.
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2. Ο δείκτης Ποιότητας Φωνής (Voice Quality) ο οποίος δείχνει τη μέση τιμή των 

δειγμάτων μετρήσεων κατά τη διάρκεια των διαδρομών αξιολόγησης δικτύου 

χρησιμοποιώντας ένα διεθνές αποδεκτό αλγόριθμο.

Οι διαδρομές, που εκτελούνται συστηματικά για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

δικτύου, πραγματοποιούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας και 

καλύπτουν αστικές, ημιαστικές και προαστιακές περιοχές καθώς επίσης νησιά και 

αυτοκινητόδρομους. Ο στόχος είναι η εξακρίβωση της κάλυψης που αντιλαμβάνεται ο 

πελάτης στους εσωτερικούς χώρους των παραπάνω περιοχών.

Όλα τα αποτελέσματα αναλύονται περαιτέρω από τα αρμόδια τεχνικά τμήματα της 

εταιρίας αποσκοπώντας στην συνεχή βελτιστοποίηση του δικτύου και των περιοχών 

κάλυψης.

Το σύστημα ποιότητας αποτελεί βασικό εργαλείο λειτουργίας της εταιρείας 

υποστηρίζοντας ουσιαστικά την υλοποίηση της στρατηγικής της. Το σύστημα παρέχει 

αφενός ένα συστηματικό τρόπο διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των κρίσιμων 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και αφετέρου καθιστώντας την ποιότητα υπόθεση 

όλων των εργαζομένων στη βάση της συνεχούς βελτίωσής της.

3.6 Σύντομη αναφορά στη Telestet1131

Η TELESTET, το όνομα που χρησιμοποιείται από τη STET 

HELLAS για επιχειρηματικούς και εμπορικούς σκοπούς στην 

παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, ήταν η πρώτη εταιρία 

στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε τον Αύγουστο του 1992, έναντι του ποσού των 31 

δισεκατομμυρίων δραχμών, άδεια για τη δημιουργία εθνικού δικτύου υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας (GSM). Η παροχή των υπηρεσιών της STET Hellas ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 

1993.

Όραμα της εταιρείας είναι να πρωταγωνιστήσει στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, 

δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών της και προσφέροντας ελευθερία στην 

επικοινωνία.
Αποστολή της είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ανταποκρινόμενη στις 

ανάγκες των πελατών της και καινοτομώντας στην τεχνολογία με στόχο τη διαφύλαξη 

της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης της επιχείρησης όλες 

οι σχέσεις της χαρακτηρίζονται από αφοσίωση στις παρακάτω αξίες :

■ Ακεραιότητα : “Έχουμε έναν ενιαίο λόγο. Εκφραζόμαστε με αυτόν, δεσμευόμαστε 

από αυτόν και με ειλικρίνεια εμμένουμε σε αυτόν”.

Η «Η
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■ Σεβασυός : “Κάθε άτομο με το οποίο συνεργαζόμαστε, τόσο εντός, όσο και εκτός 

του πλαισίου της εταιρίας, έχει τη δική του αξία και αξίζει το σεβασμό και την 

υπόληψή μας”.

■ Υπευθυνότητα : “Όλοι μας αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας και 

θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την πλήρη επίλυση κάθε 

προβλήματος που αναλαμβάνουμε να λύσουμε”.

■ Ενθάρρυνση : “Εκτιμούμε και ανταμείβουμε την ανάληψη τολμηρών

πρωτοβουλιών και την επιτυχία που αυτή μπορεί να επιφέρει”.

■ Πρωτοβουλία : “Δε διστάζουμε να εντοπίσουμε προβλήματα, ακόμα και αν αυτά 

δεν εμπίπτουν στη δική μας ευθύνη και πρόθυμα συμβάλλουμε στην επίλυσή 

τους. Όλοι μας αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως μοναδικό 

δρόμο προς την πρόοδο”.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση στις 8 Οκτωβρίου 2001 της αύξησης του μετοχικού της 

κεφαλαίου και την άντληση 30 δισεκατομμυρίων δραχμών, η μετοχική σύνθεση της 

εταιρείας είναι:

1. STET Mobile Holding NV52.248.770 μετοχές ποσοστό ιδιοκτησίας 62,804%

2. ΝΥΝΕΧ (Network Systems International Subsidiary Company, θυγατρική της 

Verison Communications lnc.)14.520.000 μετοχές ποσοστό ιδιοκτησίας 17,453%

3. Άλλοι θεσμικοί 4.201.804 μετοχές ποσοστό ιδιοκτησίας 5,051%

4. Διασπορά 12.222.646 μετοχές ποσοστό ιδιοκτησίας 14,692%

Ήταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που εισήγαγε τον Ιούνιο του 

1998 τις μετοχές της ταυτόχρονα στα Διεθνή Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης 

(NASDAQ) και του Άμστερνταμ.

Η TELESTET απέκτησε το πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2000 και 

ήταν η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και από τις πρώτες στον κόσμο 

που πιστοποιείται με τη νέα αυτή έκδοση του προτύπου ISO 9001. To ISO 9001: 2000 

πιστοποιεί ότι η εταιρεία εστιάζει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη και απαιτεί 

τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της με στόχο τη συνεχή βελτίωση 

της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. 

Η πιστοποίηση της TELESTET με το ISO 9001: 2000 επιβεβαιώνει ότι όλες οι 

λειτουργίες της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και 

εκπαιδευμένο προσωπικό και η προσήλωση της εταιρείας στην ικανοποίηση των 

πελατών της δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διαχείριση των παραπόνων 

τους αλλά επικεντρώνεται κυρίως στη γενικότερη εκτίμηση της ικανοποίησής τους και 

των προσδοκιών τους. Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

πραγματοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas, μέλος του Γερμανικού
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Οργανισμού Επιθεώρησης και Πιστοποίησης RWTUV που δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα από το 1987.

Τον Ιούλιο του 2001 η TELESTET απέκτησε άδεια για την παροχή υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (UMTS) έναντι 50 δισεκατομμυρίων δραχμών καθώς και 

επιπλέον συχνότητες κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς (GSM1800) έναντι 9 

δισεκατομμυρίων δραχμών.

Τα συνοπτικά αποτελέσματα μεταβολής της πελατειακής της βάσης για το έτος 2001, 

που ανακοίνωσε η εταιρεία στις 14 Ιανουάριου 2002, περιλαμβάνουν :

■ 2.135.338 συνολικό αριθμό πελατών, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 29,8% σε ετήσια 

βάση.

■ 145.353 νέους πελάτες στη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2001, αυξημένους κατά 

41,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο της χρονιάς.

■ οι νέοι πελάτες βάση συμβολαίου για το τρίμηνο ανέρχονται σε 74.174 αυξημένοι 

κατά 272,8% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2001.

■ οι νέοι χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας για το δ’ τρίμηνο είναι 71.179.

■ συνολικά το 2001 οι χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι 1.472.575 και 

αποτελούν το 69% της πελατειακής βάσης της TELESTET, ενώ οι πελάτες βάση 

συμβολαίου ανέρχονται σε 662.763.

3.7 Νέες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 17,8,91

Η πλήρης απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς από 1-1-2001 έχει 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δραστηριοποίηση πολλών ισχυρών 

επιχειρηματικών ομίλων αλλά και μικρότερων εταιρειών που φιλοδοξούν να 

αποσπάσουν ένα κομμάτι από την πίτα των 1,3 τρισεκατομμυρίων δραχμών που 

προβλέπεται να είναι τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία.

Ο ανταγωνισμός στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό 

και η χορήγηση τέταρτης άδειας λειτουργίας δικτύου κινητών επικοινωνιών στην 

Infoquest αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού και στη μείωση των 

τιμολογίων.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει περισσότερες από 20 νέες επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει 

την άδεια προσφοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Οι περισσότερες βασίζονται σε 

σημαντικό βαθμό στο δίκτυο του ΟΤΕ και έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξης 

του 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών περίπου εκάστη. Το αρχικό πελατολόγιό τους είναι οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ορισμένες δίνουν βάρος και στον οικιακό πελάτη 

(TelePassport, Vivodi, Lannet, Teledome). Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν είναι
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υπηρεσίες φωνής, μεταφοράς δεδομένων, ιδεατών ιδιωτικών δικτύων και internet. Το 

επιχειρηματικό τοπίο, όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές, δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει 

πριν περάσουν δύο με τρία χρόνια, σύμφωνα με τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν 

μέσα σε καθεστώς πραγματικής απελευθέρωσης της Τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Στη 

συνέχεια θα παραθέσουμε συνοπτικά στοιχεία για τις βασικότερες από τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά.

Η εταιρεία Algonet παρουσίασε κύκλο εργασιών για το 2001 της 

τάξης του ενός δισεκατομμυρίου, έχει επενδύσει περισσότερα 

από 1,5 δισεκατομμύρια και ο προγραμματισμός για επενδύσεις 

τα επόμενα δύο χρόνια ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια 

δραχμές. Διαθέτει περίπου 5.000 εταιρικούς πελάτες και αναμένει 

ο ρυθμός αύξησης των πελατών να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο μετά την 

ολοκλήρωση της διασύνδεσης του δικτύου της με το αντίστοιχο του ΟΤΕ, ώστε στα τέλη 

του 2002 να έχει 20.000 πελάτες.

Η εταιρεία Cosmoline είναι θυγατρική εταιρεία _ _, .

της CosmoTelco η οποία συμμετέχει, μαζί με f ICsLIl /CT
τον Τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό της Ουγγαρίας Matav, στο 51% της ΜΑΚΤΕΛ 

(τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της ΠΓΔΜ) και διαθέτει επίσης το 36% της KB Impuls 

Hellas με την οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών. Έχει 

δραστηριοποιηθεί δυναμικά στη σταθερή τηλεφωνία και απέκτησε πρόσφατα τον κωδικό 

επιλογής φορέα 1757 από την ΕΕΤΤ.

Η εταιρεία Econophone είχε 850 εκατομμύρια έσοδα το 2000 και 1,8 

δισεκατομμύρια το 2001. Το ύψος των μέχρι σήμερα επενδύσεών της ανέρχεται στα 3,5 

δισεκατομμύρια και τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις θα φθάσουν περίπου τα 5,5 

δισεκατομμύρια. Στόχος της είναι η ανάπτυξη με ρυθμό 13% σε μηνιαία βάση.

Η εταιρεία Grapes έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη δικτύων 

οπτικών ινών και xDSL (Digital Subscriber Loop). Ο στόχος της για 

τα επόμενα χρόνια δεν είναι οι μεγάλες επενδύσεις, αλλά η CJTSpGS

παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά για να αποφασιστεί ανάλογα ποιες 

επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν και πότε.

greek@ telecom
Η εταιρεία Greek Telecom έχει ως στόχο για το 2002 την 

κατάκτηση του 10% της Ελληνικής αγοράς, ενώ αναπτύσσει
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συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδος ώστε να αποτελέσει τον κυρίαρχο εναλλακτικό 

τηλεπικοινωνιακό Οργανισμό της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

INTRACONNECT
Η εταιρεία IntraConnect έχει επενδύσει μέχρι τώρα

2,2 δισεκατομμύρια και σχεδιάζει επενδύσεις άλλων

3,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2002. Το δίκτυο της βασίζεται στην τεχνολογία xDSL για 

τη διανομή των υπηρεσιών της στον καταναλωτή και σε μικροκυματική ασυρματική 

τεχνολογία για τη μεταφορά τους μέσα και μεταξύ των πόλεων. Προσδοκά να κατακτήσει 

μερίδιο αγοράς 5% στις παραδοσιακές υπηρεσίες και μερίδιο 10% στις υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας.

Η εταιρεία Lannet Communications αποτελεί μέλος του ομίλου 

Κλωνατέξ και επιδιώκει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην 

communications απελευθερωμένη τηλεπικοινωνιακή αγορά. Έχει πραγματοποιήσει 

επενδύσεις ύψους 8 δισεκατομμυρίων και σχεδιάζει νέες ύψους 25 

δισεκατομμυρίων. Στόχος της είναι να αποκτήσει το 5% της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 

μέχρι το 2005.

Η εταιρεία Forthnet, από τους μεγαλύτερους παρόχους 

υπηρεσιών διαδικτύου, ξεκίνησε στις αρχές του 2002 την 

προσφορά και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προς 

επιχειρήσεις αλλά και οικιακούς πελάτες με χρήση του 

τετραψήφιου κωδικού επιλογής δικτύου 1789.

Η εταιρεία starcom ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και 

παρείχε κυρίως σε επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Συμμετείχε αρχικά 

με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Quest Wireless που απέκτησε άδεια 

σταθερής Ασύρματης πρόσβασης. Το ποσοστό αυτό πρόσφατα εξαγόρασε η Info- 

Quest. Σήμερα προσφέρει, μεταξύ των άλλων, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω 

του τετραψήφιου αριθμού1767 προεπιλογής δικτύου.

ΓatePasspori rfelkg
Η εταιρεία Telepassport Hellas ιδρύθηκε το 1998 

και αποτελεί joint-venture του Γερμανικού ομίλου 

εταιρειών της MobilCom και Ελλήνων επενδυτών. Το κόστος των επενδύσεών της για 

τις κατασκευές και την υποδομή ανήλθε στο 1,5 δισεκατομμύριο και σχεδιάζει νέες 

επενδύσεις της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Υπολογίζει ότι για τα επόμενα τρία χρόνια
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ο κύκλος εργασιών της θα ξεπεράσει τα 22 δισεκατομμύρια. Παρέχει και αυτή υπηρεσίες 

σταθερής τηλεφωνίας μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1787 προεπιλογής δικτύου.

Η εταιρεία Teledome διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο 

με το οποίο παρέχει υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων, Internet, τηλεκαρτών και υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας. Έχει προχωρήσει σε επενδύσεις της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων και σκοπεύει 

να ολοκληρώσει το Business Plan ύψους 5 δισεκατομμυρίων εντός των προσεχών 

τριών ετών.

Η εταιρεία Vivodi Telecom έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 

που στηρίζεται στο πρωτόκολλο IP και εφαρμόζει την τεχνολογία 

xDSL για ταυτόχρονες πολλαπλές υπηρεσίες, όπως σταθερή
Γ c c w J d

τηλεφωνία, Internet, μεταφορά δεδομένων μέσω ιδεατών ιδιωτικών 

δικτύων, βίντεο κλπ, με ταχύτητες που φτάνουν μέχρι και τα 8 Mbps.

Εκτός από τις παραπάνω επιχειρήσεις στην Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή αγορά 

δραστηριοποιούνται και πολλές άλλες, μικρές ή μεγάλες, ο αριθμός των οποίων 

καθημερινά αυξάνεται και συντελούν στην ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση της έντασης 

του ανταγωνισμού.

3.8 Μελέτη χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κινητής τηλεφωνίας και Internet 
στην Ελλάδα [4,5,6]

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας σχεδίασε και ανάπτυξε το ερωτηματολόγιο 

για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία VPRC τους μήνες Ιούνιο και 

Ιούλιο 2001, απευθύνθηκε σε νοικοκυριά και βασίστηκε στο μεγαλύτερο σε μέγεθος 

δείγμα που έχει συλλεχθεί για σχετικά θέματα στην Ελλάδα (6.095 άτομα πάνω από 15 

ετών). Η δειγματοληψία ήταν πολυσταδιακή στρωματοποιημένη και αντιπροσωπευτική 

του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ αποτελεί την πληρέστερη σε 

αντιπροσωπευτική κάλυψη όλων των γεωγραφικών περιφερειών της Ελλάδος, 

συμπεριλαμβανομένων των νήσων του Ιονίου και του Αιγαίου. Στόχοι της έρευνας ήταν :

■ Η διερεύνηση της διάδοσης και της χρήσης του προσωπικού Η/Υ, του Internet 

και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και η αποτύπωση της σημερινής 

κατάστασης.

■ Η καταγραφή του ψηφιακού χάσματος.

Σελίδα -84-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

■ Η χρήση Internet στους χώρους της εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγικούς τομείς για την ανάπτυξη της 

ψηφιακής οικονομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον ελληνικό χώρο.

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν :

1. Ένας στους δύο Έλληνες σήμερα κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου, ένας στους 

πέντε κάνει χρήση προσωπικού Η/Υ και ένας στους δέκα χρήση Internet.

2. Το ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου ξεπέρασε για πρώτη φορά το 10% του 

πληθυσμού (άνω των 15 ετών) στο Ιο εξάμηνο του 2001 ενώ αναμένεται να 

υπερβεί το 12% στο τέλος του 2001.

3. Στη διάρκεια ενός εξαμήνου η χώρα μας κέρδισε 3 ποσοστιαίες μονάδες στην 

χρήση του Internet. Αυτό οφείλεται στη σημαντική επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού 

αύξησης των χρηστών που για το έτος 2001 αναμένεται να υπερβεί το 60% έναντι 

33% κατά το προηγούμενο έτος.

4. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η διείσδυση των τεχνολογιών αυτών 

εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη στις ηλικίες 15-24 ετών (Ένας στους δύο νέους 

χρησιμοποιεί προσωπικό Η/Υ και ένας στους τέσσερις χρησιμοποιεί internet 

σήμερα). Ταυτόχρονα εντοπίζεται ισχυρή προδιάθεση τόσο για αγορά προσωπικού 

Η/Υ όσο και για διασύνδεση με το Internet στο άμεσο προσεχές διάστημα. Η τάση 

αυτή δημιουργεί μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική δυναμική.

5. Εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στην πρόσβαση στο Internet μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, τον κλάδο απασχόλησης, την ηλικιακή κατηγορία κτλ. Επίσης 

υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην χρήση 

του Διαδικτύου στην Ελλάδα.

6. Το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για τη χρήση 

Η/Υ και του Internet (ένας στους δύο Έλληνες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

χρησιμοποιεί Η/Υ ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε όσους έχουν στοιχειώδη 

εκπαίδευση είναι ένας στους πενήντα).

7. Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ατόμων με κατώτερη εκπαίδευση (37%), εκ των 

οποίων το 86% ανήκει στην ηλιακή κατηγορία άνω των 45 ετών, δείχνουν ότι 

υπάρχει ένας δομικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή 

του Internet στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα τονίζεται η αναγκαιότητα της βελτίωσης του 

εκπαιδευτικού επιπέδου για την μείωση του ψηφιακού χάσματος.

8. Σημαντική είναι και η υστέρηση που εμφανίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-5 

άτομα) σε σχέση με τις μεγαλύτερες.

t
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9. Παρά την σημαντική πρόοδο που επιτελείται, η χώρα μας βρίσκεται ακόμη 

σημαντικά πίσω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τη 

χρήση προσωπικού Η/Υ και Internet. Αντιθέτως ικανοποιητική είναι η διείσδυση της 

κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου προσεγγίζεται ο 

Ευρωπαϊκός μέσος όρος.

10. Εάν διατηρηθούν οι ίδιοι ρυθμοί αύξησης τότε το 2004 αναμένεται ο ρυθμός 

διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα να φτάσει το 50% έναντι του προβλεπόμενου 

66% μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που οδηγεί σε σύγκλιση στον 

τομέα αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν προωθηθεί όπως αναμένεται κατά το 

διάστημα αυτό και η τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας (χρήση internet μέσω κινητού), 

τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη εναρμόνιση των σχετικών 

ποσοστών.

11. Γενικότερα κρίσιμοι χώροι δράσης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας είναι ο χώρος της εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3.8.1 Βασικά συμπεράσματα της έρευνας για το σύνολο του πληθυσμού πάνω από
15 ετών

• Το 20,5% του πληθυσμού κάνει χρήση Η/Υ. Από αυτούς το 44% κάνουν χρήση 

Η/Υ αποκλειστικά στο σπίτι, το 23% αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο, ενώ το 

19% κάνει χρήση Η/Υ τόσο στο σπίτι όσο και στην εργασία.

• Το 10,1% του πληθυσμού κάνει χρήση Internet. Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων 

χρηστών Internet υπολογίζεται σε 892.220 άτομα (+/- 0,8%). Τοποθετείται 

δηλαδή μεταξύ 825.392 και 959.049 ατόμων. Το 56% των χρηστών Internet 

κάνει χρήση αποκλειστικά στο σπίτι, το 31% κάνει χρήση αποκλειστικά στη 

δουλειά, το 7% δηλώνει χρήση στο σχολείο/πανεπιστήμιο-ΤΕΙ/βιβλιοθήκη, και 

ένα 3% σε Internet cafe. To 50% των χρηστών Η/Υ κάνει και χρήση Internet.

• Το 49,8% του πληθυσμού έχει κινητό τηλέφωνο. Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων 

κατόχων κινητού τηλεφώνου υπολογίζεται σε 4.399.265 (+/- 1,3%). Τοποθετείται 

δηλαδή μεταξύ 4.288.376 και 4.510.153. Το 32,1% δηλώνει σύνδεση Cosmote, 

το 24,4% σύνδεση Panafon, το 15,1% σύνδεση Telestet, ενώ το 28,3% δηλώνει 

σύνδεση A la carte/B-free/ Cosmocarta.

• Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό νέων χρηστών Η/Υ και Internet. Το 71% 

των χρηστών Η/Υ άρχισε να χρησιμοποιεί Η/Υ στο διάστημα των τελευταίων 5 

ετών, και το 75% των χρηστών Internet άρχισε να χρησιμοποιεί Internet στο 

διάστημα των τελευταίων 2 ετών.
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3.8.2 Εξέλιξη χρήσης Internet στην Ελλάδα και ΕΕ

Το 1999, η Ελλάδα είχε ποσοστά διείσδυσης Η/Υ και Internet 11% και 6% αντίστοιχα,

ενώ οι αντίστοιχοι 

μέσοι όροι στις χώρες 

της ΕΕ ήταν 34% και 

20%. Το ποσοστό των 

χρηστών Η/Υ που 

έκανε και χρήση 

Internet στην ΕΕ ήταν 

56% το 1999. (Πηγή: 

Information Society 

indicators in the 

Member States of the 

European Union, an

ESIS report, ISPO).

To 2000, ο μέσος όρος διείσδυσης Internet στην EE ήταν 25,7% και τον Ιούνιο του 2001 

έφτασε το 34,3% (Eurobarometer , Νοέμβριος 2000, Ιούνιος 2001). Για το 2004 η 

διείσδυση του Internet στην ΕΕ προβλέπεται ότι θα φτάσει το 66%, δηλαδή τα 2/3 του 

πληθυσμού θα έχουν σύνδεση στο Internet. Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζονται 

δύο διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα για τα 

επόμενα τρία χρόνια. Το Σενάριο 1 γίνεται με την υπόθεση ότι ο ρυθμός αύξησης θα 

είναι γραμμικός. Το σενάριο 2 γίνεται με την υπόθεση ότι ο ρυθμός αύξησης θα είναι 

εκθετικός, που προσεγγίζει καλύτερα ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές.

3.8.3 Βασικά συμπεράσματα της έρευνας για ομάδες με διαφορετικά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά

Η χρήση Η/Υ και Internet για τους άντρες είναι 23% και 12% αντίστοιχα, ενώ για τις 

γυναίκες 17,4% και 8,3%. Τον Ιούνιο του 2001, ο μέσος όρος στην ΕΕ χρήσης Internet 

στους άντρες είναι 40,5%, ενώ στις γυναίκες είναι 28,5%. Η διαφορά αντρών/γυναικών 

στη ΕΕ έχει μεγαλώσει σε απόλυτους όρους από το 2000, που ήταν 30,9% και 20,9% 

αντίστοιχα (πηγή: Eurobarometer, June 2001).

Σημαντικές διαφοροποιήσεις των δεικτών χρήσης παρουσιάζονται κατά τα παρακάτω 

δημογραφικά χαρακτηριστικά:

• Ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εισοδηματικό επίπεδο

ΕΞΕΛΙΞΗ λ ΡΙ-ΕΗΣ INTERhETiTHN ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΕ

to Quoc XD1
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• Γεωγραφική περιοχή και ο βαθμός αστικοποίησης(αστική, ημι-αστική, αγροτική)

• Οικονομικά ενεργός πληθυσμός

• Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας

• Το μέγεθος της επιχείρησης απασχόλησης

Η ηλικιακή κατηγορία 15 - 

17 ετών (3,4% του 

δείγματος) έχει ποσοστό 

χρήσης Η/Υ 47,6% και 

χρήσης Internet 20,2%. Η 

ηλιακή κατηγορία πάνω 

από 55 ετών (35,8% στο 

δείγμα) έχει αντίστοιχα 

ποσοστά χρήσης 4,3% 

και 1,4%.

Η ηλικιακή κατηγορία 15- 

24 ετών (9,8% του δείγματος) έχει ποσοστό χρήσης Internet 25,8%. Τον Ιούνιο του 

2001, ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ για την ηλικιακή κατηγορία 15-24 ετών είναι 

59,8%, ενώ για πάνω από 55 ετών 11,5% (πηγή: Eurobarometer, June 2001).

Η υψηλή εισοδηματική κατηγορία (μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 700.000 

δρχ, 5% του δείγματος) έχει τριπλάσιο σχεδόν ποσοστό χρήσης Η/Υ (57%) από τον 

μέσο όρο και υπερ-τριπλάσιο ποσοστό χρήσης Internet (36%). Τον Ιούνιο 2001, ο μέσος 

όρος χρήσης Internet για υψηλά εισοδήματα στην ΕΕ είναι 57,3% (πηγή: 

Eurobarometer, June 2001). Στη χαμηλή εισοδηματική κατηγορία (μηνιαίο οικογενειακό 

εισόδημα κάτω από 150.000, 11% του δείγματος), τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και Internet 

είναι 4% και 2%. Ο μέσος όρος χρήσης Internet για τα χαμηλά εισοδήματα στην ΕΕ είναι 

19%.

Ιδιαίτερα μεγάλη διαφορο

ποίηση στα ποσοστά 

χρήσης Η/Υ και Internet 

εμφανίζεται στις διαφορε

τικές γεωγραφικές

περιοχές της χώρας. Για 

τον Δήμο Αθηναίων (7,2% 

του δείγματος) τα ποσοστά 

χρήσης Η/Υ και Internet

ΧΡΗΣΗ HfY ΚΑΙ INTERNET ΚΑΤΑ HAIKIAKH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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είναι 42% και 25%, ενώ για την Δυτική Ελλάδα (7,4% του δείγματος) είναι 10% και 4% 

αντίστοιχα. Η Β. Αττική έχει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης Internet με ποσοστό 33%. 

Το σύνολο του πληθυσμού στις περιοχές που κάνουν χρήση Η/Υ και Internet πάνω από 

τον μέσο όρο ανέρχεται σε 42% και το σύνολο του πληθυσμού στις περιοχές που 

κάνουν χρήση κάτω του μέσου όρου είναι το 58%.

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ INTERNET ΚΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟ/ΜΗ- ΕΝ ΕΡΓΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Τα ποσοστά 

χρήσης Η/Υ 

και Internet 

παρουσιάζουν 

μεγάλη διαφο

ροποίηση 

μεταξύ 

αστικών, ημι

αστικών και 

αγροτικών 

περιοχών. Τα
■ lnfcrnr¥HH ■ Χρήση hi tempi ·Χρ4οη ΜΗ α%σιι ή£Ηφα QVTIOTOI)(Q

ποσοστά για χρήση Η/Υ είναι 26,7%, 14,5% και 9,5%, ενώ τα ποσοστά χρήσης Internet 

είναι 13,9%, 6,2% και 4,3%. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην EU για χρήση Internet είναι 

41,9%, 35% και 29,1% (πηγή: Eurobarometer, February 2001).

Στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και Internet είναι αντίστοιχα 

29,2% και 14,5% (42% του δείγματος). Ο μέσος όρος ΕΕ για χρήση Internet στον ενεργό 

πληθυσμό είναι 43,1% (πηγή: Eurobarometer, June 2001).

EttP'.'Ol

liter ας Ορος
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ΧΡΗΣΗ ΗΎ ΚΑΙ INTERNET ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟ/ΉΣΗ

Μεγάλες διαφοροποιήσεις 

από τον παραπάνω μέσο 

όρο παρατηρούνται ανάλογα 

με τη θέση στην 

απασχόληση, τον κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας 

και το μέγεθος της 

επιχείρησης απασχόλησης
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Τα άτομα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεγέθους 11-50 (14% του δείγματος) 

ατόμων έχουν ποσοστά χρήσης Η/Υ και Internet 29% και 15%, ενώ τα άτομα που 

απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεγέθους μικρότερου των 5 ατόμων (45% του 

δείγματος) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 14% και 6%. Στο σημείο αυτό, πρέπει να 

σημειωθεί το ιδιαίτερο βάρος που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Από 

σύνολο 585.000 επιχειρήσεων, οι 533.000, δηλαδή το 90%, απασχολούν μέχρι 10 

άτομα.

3.8.4 Ειδικότερα συμπεράσματα για την χρήση Internet

• Το 35% των χρηστών Internet κάνει καθημερινή χρήση, το 27% αρκετές φορές την 

εβδομάδα, το 25% 1-2 φορές την εβδομάδα, ενώ το 13% δηλώνει σπανιότερη 

χρήση.

• Το 53% των χρηστών internet δηλώνει κυριότερο λόγο χρήσης την άντληση 

πληροφοριών και ενημέρωσης, ενώ 23% δηλώνει λόγο χρήσης το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Ακολουθούν λόγοι ψυχαγωγίας 12% και εκπαίδευσης 5%. Οι αγορές 

αφορούν ποσοστό 2% και οι τραπεζικές συναλλαγές 1%.

• Το 62% των χρηστών internet δηλώνει κατοχή προσωπικού κωδικού e-mail 

(551.233 κωδικοί, +/- 0,6%), και το 53% των χρηστών δηλώνουν κατοχή 

προσωπικής συνδρομής Internet (475.262 συνδρομές, +/- 0,6%).

• Μεταξύ των λόγων μη-κατοχής προσωπικής συνδρομής που αναφέρουν οι χρήστες 

Internet, το 30% αναφέρει ότι έχουν στη δουλειά/σχολείο, το 13% ότι δεν έχει Η/Υ, 

ενώ το ποσοστό αυτών που αναφέρουν κάποιο οικονομικό λόγο (κόστος σύνδεσης, 

τηλεπικοινωνιακών τελών και κόστος ISP) ανέρχεται σε 20%.

3.8.5 Προοπτικές ανάπτυξης των αγορών Η/Υ και Internet

• Το 7,5% των ερωτηθέντων που δεν έχουν σήμερα Η/Υ δηλώνουν ότι σκοπεύουν 

να αποκτήσουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ο εκτιμώμενος αριθμός μελλοντικών 
αγοραστών Η/Υ ανέρχεται σε 512.264 άτομα. Με δεδομένο τυπικό σφάλμα +/- 

0,6%, ο εν λόγω αριθμός τοποθετείται μεταξύ 460.525 και 564.204 ατόμων.

• Το 83% των μελλοντικών αγοραστών Η/Υ αφορά σε ηλικιακές ομάδες κάτω 

των 45% (το ποσοστό αυτών των ηλικιακών ομάδων στο δείγμα ανέρχεται σε 

44%).

• Το 59% των μελλοντικών αγοραστών αφορά σε επίπεδο μέσης εκπαίδευσης 

(42% στο δείγμα).
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• Το 36% των μελλοντικών αγοραστών αφορά σε μηνιαίο οικογενειακό 

εισόδημα 300.000 - 500.000 (23% στο δείγμα), ενώ ένα 25% αφορά σε 

οικογενειακό εισόδημα 150.000 - 300.000 (40% στο δείγμα).

• Το 24% των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν σήμερα Internet και δεν κατέχουν 

προσωπική συνδρομή, εκδηλώνουν πρόθεση απόκτησης προσωπικής 

συνδρομής μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ο εκτιμώμενος αριθμός μελλοντικών 

συνδρομητών ανέρχεται σε 94.169 (+/-0.3%). Τοποθετείται δηλαδή μεταξύ 

71.393 και 116.945 ατόμων.

• Το 38% των μελλοντικών συνδρομητών αφορά σε ηλικιακή κατηγορία 18-24 

ετών.

• Το 46% των μελλοντικών συνδρομητών αφορά σε μέσο επίπεδο 

εκπαίδευσης.

• Το 80% των μελλοντικών συνδρομητών αφορά σε αστικές περιοχές

3.9 Συμπεράσματα έκθεσης του ΟΟΣΑ[2] για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τη μελέτη “Regulation, market prices and performance in 

telecommunications” 111 που ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2001 ο Οργανισμός, οι 

υπηρεσίες του ΟΤΕ προς τους συνδρομητές χαρακτηρίζονται από τη δεύτερη 

χαμηλότερη ποιότητα μετά την Τουρκία.

Επίσης, όπως αναφέρεται, οι τιμές που καλούνται να πληρώσουν για κλήσεις τόσο από 

σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα είναι οι δεύτερες υψηλότερες μεταξύ των 24 

κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ έβδομη από το τέλος κατατάσσεται η χώρα σε σχέση με 

την παραγωγικότητα των εταιριών.

Σύμφωνα με τη μελέτη Ι3], η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Τουρκία και το 

Λουξεμβούργο, που δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμία από τις τέσσερις κατηγορίες 

αγορών τηλεπικοινωνιών λόγω της “ιδιομορφίας” της αγοράς. Συγκεκριμένα η αγορά 

σταθερής τηλεφωνίας δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί, ενώ υπάρχει σχετικά υψηλός 

βαθμός ελευθερίας στην κινητή τηλεφωνία, η οποία όμως και πάλι συνοδεύεται από 

υψηλές τιμές για τον τελικό καταναλωτή.

Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τον πλέον αυστηρό και άκαμπτο 

κανονιστικό πλαίσιο, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Αυτή η 

πραγματικότητα έχει αρνητικές επιδράσεις σε τρία επίπεδα :

1. Παραγωγικότητα (ώρες κλήσεων ανά εργαζόμενο και αριθμός πελατών ανά 

εργαζόμενο στην κινητή τηλεφωνία) : Η Ελλάδα κατατάσσεται έβδομη από το τέλος 

μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. Η Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών είναι κατά
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33% λιγότερο αποτελεσματική από τον μέσο όρο των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ. 

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την έκθεση, στην αναποτελεσματική χρήση του 

εργατικού δυναμικού από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο εκτιμάται ότι με την 

απελευθέρωση της αγοράς και την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ η παραγωγικότητα θα 

αυξηθεί σημαντικά.

2. Τιυές παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών : Το κόστος υπεραστικών και διεθνών 

κλήσεων του ΟΤΕ, αλλά και τα έσοδα από κλήσεις σε σχέση με τους 

εγγεγραμμένους σε κάθε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είναι τα δεύτερα υψηλότερα 

μετά την Τουρκία. Ωστόσο ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι κάποια κράτη επιλέγουν τη 

διατήρηση υψηλών τιμών κατά τη διάρκεια της ιδιωτικοποίησης, με στόχο την 

αποκομιδή των μεγαλυτέρων δυνατών ωφελειών. Παράλληλα στην κινητή τηλεφωνία 

ο ανταγωνισμός προκαλεί μόνο μείωση των τιμών και όχι αύξηση της 

παραγωγικότητας.

3. Ποιότητα των υπηρεσιών (επιτυχείς κλήσεις στο σύνολο των προσπαθειών) : 

Συνδέεται με το ύψος των τιμών, αφού ορισμένοι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, η προοπτική της ιδιωτικοποίησης συνδέεται με σχετικά 

χαμηλή παραγωγικότητα (όπως στην περίπτωση της Ελλάδας). Την ίδια στιγμή 

υπάρχουν αποδείξεις ότι η παρουσία ξένων οργανισμών σε μια εγχώρια αγορά 

συνδέεται με σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και σχετικά υψηλά τιμές. Αυτό 

συμβαίνει διότι από τη μία πλευρά η χαμηλή παραγωγικότητα καθιστά τη διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης επείγουσα για δημοσιονομικούς λόγους και, από την άλλη πλευρά, 

οι ξένοι αποφασίζουν να εισέλθουν σε μία αγορά ακριβώς επειδή η χαμηλή 

παραγωγικότητα μίας εταιρίας υπόσχεται μελλοντική αύξηση του μεριδίου αγοράς, 

αφού με τη δυνατότητα αύξησής της θα μειωθούν οι τιμές και θα αυξηθεί έτσι το 

μερίδιο αγοράς που της αντιστοιχεί. Ωστόσο, όσο καθυστερεί η πλήρης 

απελευθέρωση μίας αγοράς, ο ρόλος τους παραμένει οριακός και δεν μπορούν να 

προχωρήσουν στις αλλαγές που θα οδηγήσουν στην προαναφερόμενη επωφελή 

διαδικασία.

Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης (η 

οποία είναι σχετικά πρόσφατη) έχουν ήδη ξεπεραστεί, δεδομένου ότι στηρίζονται σε 

πληροφορίες 1997-2000 και η Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά έχει προχωρήσει με 

γοργά βήματα στην απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός είναι έντονος, όπως γίνεται 

προφανές και από όλα όσα έχουμε αναφέρει προηγούμενα. Η έκθεση καταγράφεται για 

να δείξει την ταχύτητα των αλλαγών και τη ρευστότητα της αγοράς.
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3.10 Συμπεράσματα μελέτης Ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να παραθέσουμε συνοπτικά τα συμπεράσματα της

ετήσιας επισκόπησης της εταιρείας συμβούλων KANTOR για την Ελληνική αγορά

τηλεπικοινωνιών για το έτος 2000 [10):

■ Η ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ελλάδα θα συνεχιστεί καθώς ο κλάδος βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών 

εξελίξεων. Οι ρυθμοί όμως ανάπτυξης θα είναι σαφώς μικρότεροι των αρχικών 

υπέρμετρων προσδοκιών.

■ Η προσφορά σύγχρονων και προηγμένων υπηρεσιών αυξάνει. Το φαινόμενο αυτό 

έχει ήδη εμφανιστεί στην Ευρώπη και αναμένεται να εκδηλωθεί άμεσα και στην 

Ελλάδα, ιδίως μετά τη χορήγηση της τέταρτης άδειας GSM και τις άδειες κινητής 

τηλεφωνίας τρίτης γενιάς.

■ Η δημιουργία αξίας πλέον στηρίζεται στο συνεχές ταίριασμα της ζήτησης και της 

δυναμικότητας γεγονός που είναι δύσκολο, δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ήδη η κερδοφορία ανά 

πελάτη βρίσκεται κάτω από πίεση και συνεχώς μειούμενη.

■ Τα βασικά οικονομικά των τηλεπικοινωνιών είναι ακόμη θετικά αλλά έχουν φθάσει 

στο σημείο της φθίνουσας αποδοτικότητας που δεν ευνοεί την είσοδο νέων παιχτών 

αλλά τις συνενώσεις.

■ Σημαντική παράμετρος των επιχειρηματικών σχεδίων αποτελεί η συμβατότητα με τη 

συμπεριφορά της καταναλωτικής βάσης. Οι επιθυμίες του καταναλωτή καθορίζουν 

το χαρτοφυλάκιο των παρεχομένων υπηρεσιών και όχι οι τεχνολογικές εξελίξεις.

■ Οι τάσεις συγχωνεύσεων θα συνεχιστούν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με ισχυρή 

κεφαλαιουχική δομή βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, ενώ οι μικρότερες είναι 

αμφίβολο αν θα επιβιώσουν.

■ Ο ΟΤΕ κατέχει ισχυρή θέση καθώς απείχε των υπερβολών που παρατηρήθηκαν 

παγκοσμίως και εξασθένησαν τη θέση πολλών εταιρειών. Έχει ισχυρή 

κεφαλαιουχική δομή και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ακόμη και εκτός 

συνόρων.

■ Η Vodafone βασιζόμενη στην καλή χρηματοοικονομική της κατάσταση θα συνεχίσει 

να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

■ Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους από ενδεχόμενες εμπορικές κινήσεις των 

μεγάλων εταιρειών που θα είχαν ως αποτέλεσμα να τις θέσουν εκτός αγοράς 

(περίπτωση κόστους υπεραστικών κλήσεων ΟΤΕ, υπηρεσιών Voice over IP κλπ).
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Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε ορισμένες από τις βέλτιστες 

πρακτικές που έχουν εντοπιστεί τόσο θεωρητικά στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και το 

σπουδαιότερο στη διεθνή πρακτική των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Έχει γίνει 

προσπάθεια σε κάθε περίπτωση να αναλυθούν case studies εφαρμογής τους, έτσι ώστε 

να γίνει περισσότερο εμφανής και κατανοητή η αξία τους.

Ακόμη και οι περιπτώσεις αποτυχίας εφαρμογής πρακτικών νομίζουμε ότι αξίζουν να 

αναφερθούν και να ερμηνευθούν, έτσι ώστε να αποτελέσουν “παράδειγμα προς 

αποφυγήν".

Παράλληλα θεωρήθηκε σκόπιμο να παραθέσουμε και αναφορές ανωτάτων στελεχών 

επιχειρήσεων για επιτυχημένες στρατηγικές δράσεις που εφάρμοσαν στις επιχειρήσεις 

τους ανεξάρτητα αν δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια μεμονωμένη αυτόνομη και 

διακριτή πρακτική αλλά αποτελούν σύνολο δράσεων με πολλαπλά ποικίλα 

συνδυασμένα μεταξύ τους χαρακτηριστικά.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός του κλάδου των 

τηλεπικοινωνιών επιβάλλουν να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο αυτό με μία συνοπτική 

καταγραφή των πρωταρχικών δράσεων ή αλλιώς της βασικής υποχρέωσης μιας 

επιχείρησης που είναι η επιβίωσή της.

Τέλος η συγκλονιστική εμπειρία της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 

στη Νέα Υόρκη επιβάλλει την, έστω και συνοπτική, εξέταση της διοίκησης κινδύνων 

(Risk Management) και της διαχείρισης των κρίσεων (Crisis Management).

4.1. Στρατηγικές επιλογές επιβίωσης (Survival Management)

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο τα δύο τελευταία χρόνια 

αναζητούν εναγωνίως τρόπους αντιμετώπισης τόσο της οικονομικής ύφεσης όσο και του 

ανταγωνισμού, με στόχο αρχικά την επιβίωσή τους και εν συνεχεία την ανάκαμψη και 

μελλοντική ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν 

δραστικά το κόστος, να μεγιστοποιήσουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, να 

αυξήσουν τα έσοδα και να μειώσουν το χρέος τους. Υπάρχουν σχετικά λίγες επιλογές 

που οδηγούν στην ανάπτυξη και βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση η υλοποίησή τους. 

Στη συνέχεια αναφέρουμε αρχικά πέντε δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις 

επιχειρήσεις να είναι ανάμεσα σ’ αυτές που θα επιβιώσουν στο σημερινό έντονα 

ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και στη συνέχεια εννέα προειδοποιητικά σήματα 

που σηματοδοτούν ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
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4.1.1 Μείωση του κόστους εισαγωγής υπηρεσιών στην αγορά

Βασικές ανεπάρκειες που διογκώνουν το κόστος λειτουργίας των παροχέων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πραγματικής 

εμφάνισης μιας υπηρεσίας. Το γεγονός βέβαια αυτό δεν εκπλήσσει λαμβάνοντας υπόψη 

το μεγάλο αριθμό των τεχνολογικών και δικτυακών σημείων αναφοράς που χρειάζεται 

να ενεργοποιηθούν στις περισσότερες από τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρονται 

σήμερα.

Ο Justin van der Lande, διευθυντής Marketing της Granite Systems αναφέρει ως 

παράδειγμα την περίπτωση ενεργοποίησης ενός νοητού ιδιωτικού δικτύου 

πρωτοκόλλου IP σε γραμμές ADSL (asymmetric digital subscriber line). Η επιτυχία της 

υπηρεσίας αυτής προϋποθέτει την σωστή πραγματοποίηση 130 έως 140 ενδιάμεσων 

βημάτων. Αν συνδυάσουμε τα προηγούμενα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας 

συμβούλων Yankee Group, η οποία αναφέρει ότι μόνο το 40% των βάσεων δεδομένων 

με στοιχεία δομής και πόρων των δικτύων είναι σωστά και ότι το 60% έχει τουλάχιστον 

ένα σημαντικό λάθος, τότε καταλαβαίνουμε την σημαντική καθυστέρηση και το αυξημένο 

κόστος εισαγωγής μιας υπηρεσίας στον πελάτη.

Σχετική έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε ότι το 70% των προσπαθειών 

ενεργοποίησης νέων υπηρεσιών απέτυχαν την πρώτη φορά, αυξάνοντας σημαντικά το 

κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών δίνουν μεγάλη σημασία στην αυτοματοποιημένη διαχείριση, μέσω λύσεων 

που προσφέρει η διοίκηση των διαθέσιμων πόρων υλοποίησης υπηρεσιών 

(SRM=Service Resource Management), η οποία ελαχιστοποιεί την ανάγκη επανάληψης 

των διαδικασιών και δίνει τη δυνατότητα προσφοράς άμεσα της υπηρεσίας με την 

πρώτη προσπάθεια.

Ο Armand Bogaarts, πρόεδρος της Βελγικής εταιρείας FiberCoqs αναφέρει : “Είναι 
ξεκάθαρο και αποδεκτό ότι ένα δίκτυο πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο σε 

καθημερινή βάση θα αξίζει σε πέντε χρόνια δύο φορές περισσότερο από ένα άλλο χωρίς 

τεκμηρίωση. Η αξία ενός δικτύου έχει δύο μέρη, τη φυσική δομή και τοποθεσία του και 

την ψηφιακή ολοκληρωμένη τεκμηρίωσή του.”

4.1.2 Μηδενισμός ατελείων του δικτύου

Οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά λόγω της 

συνεχιζόμενης χρήσης ακατάλληλων και αναποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου και

Σελίδα -96-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

παρακολούθησης των δικτύων τους. Ένα προφανές παράδειγμα απώλειας εσόδων είναι 

η εξωτερική απάτη με παράνομη παραβίαση και χρήση πόρων του δικτύου λόγω 

ανεπαρκών εσωτερικών διαδικασιών προστασίας και πρόληψης.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Azure και διεξήχθη από 

την εταιρεία συμβούλων του Ηνωμένου Βασιλείου Analysys μεταξύ 50 

τηλεπικοινωνιακών εταιρειών παγκοσμίως, αρκετές επιχειρήσεις παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναμένουν απώλειες εσόδων της τάξης του 12 % λόγω 

απάτης ή εσωτερικής διαρροής.

Η Azure, εταιρεία που ανήκει στην British Telecom, αναφέρει ότι αν και οι εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών αποδέχονται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην επιτυχή 

είσπραξη των εσόδων που έχουν κερδίσει με μεγάλο κόπο και προσπάθεια. Παρόλα 

αυτά δεν έχουν πλήρη εικόνα του μεγέθους της απώλειας και δεν γνωρίζουν πώς να 

βρουν τη λύση. Μέσα στο 2002 αναμένεται ότι το πρόβλημα αυτό θα προκαλέσει στην 

Ευρώπη απώλειες εσόδων της τάξης των $25 δισεκατομμυρίων.

“Είναι αδιανόητο να επιτρέπεις τη διαρροή εσόδων που αποκτήθηκαν με τόσο μεγάλη 

προσπάθεια και ειδικότερα όταν η διατήρηση βραχυπρόθεσμα των κερδών σημαίνει 

περικοπή των επενδύσεων ή άλλου είδους περικοπές λειτουργικών δαπανών με 

καταστροφικές πολλές φορές συνέπειες” αναφέρει ο John Bicknell πρόεδρος της Azure. 

Η απώλεια εσόδων είτε από ακούσιες διαρροές είτε από απάτη είναι ένα σημαντικό θέμα 

με αυξανόμενο ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια δεν πρόκειται να επιλυθεί ή να εξαφανιστεί 

από μόνο του. Πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια και εν συνεχεία να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα αντιμετώπισής του.

Η British Telecom παρά την πρόσφατη επιτυχημένη κυκλοφορία δικαιωμάτων 

εξακολουθεί να έχει ένα μεγάλο χρέος και προσπαθεί να αντλήσει αξία αξιοποιώντας το 

διανοητικό χαρτοφυλάκιό της που αποτελείται από περίπου 14.000 πατέντες και 

εξειδίκευση και εμπειρία από τις ερευνητικές μονάδες της.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει την Brightstar, μία εταιρεία εκκολαπτήριο και 

αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών (από την οποία προήλθε και η Azure), σε μια 

προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτή βέβαια τα περιουσιακά στοιχεία είναι πνευματικά-διανοητικά και όχι 

εμπράγματα.

Προφανώς η δραστηριότητα αυτή δε μπορεί να είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιχειρήσεις, 

αλλά προσφέρει μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη στις εταιρείας με παράδοση στην 

τεχνολογική έρευνα.
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4.1.3 Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων

Η απασχόληση με την εμπορική εκμετάλλευση του διαθέσιμου εύρους φάσματος και την 

αντιμετώπισή του ως ένα προϊόν προς πώληση, είναι ένας πιθανός τρόπος 

ρευστοποίησης της αναξιοποίητης χωρητικότητας του δικτύου.

Οι λόγοι που προωθούν την εμπορική εκμετάλλευση του διαθέσιμου φάσματος 

μετάδοσης σε κατάσταση πραγματικής λειτουργίας είναι:

■ Η μείωση των τιμών και του περιθωρίου κέρδους σε αρκετές υπεραστικές και 

διεθνείς κατευθύνσεις.

■ Η έλλειψη διαφάνειας και ταχύτητας στις παραδοσιακές συμβάσεις παραχώρησης 

χωρητικότητας με αναφαίρετο δικαίωμα χρήσης.

■ Ο σχεδιασμός του δικτύου που συνήθως έχει γίνει με τρόπο ώστε να υποστηρίζει τις 

εξάρσεις κίνησης, γεγονός που συνεπάγεται τη χρήση του κατά μέσο όρο μόνο 20%.

Λόγω της παρούσης οικονομικής ύφεσης, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει 

μετατοπίσει την εστίασή του από τις δαπανηρές επενδύσεις υποδομής στην εξεύρεση 

πιο οικονομικών και ευέλικτων λύσεων. Η εμπορική εκμετάλλευση της διαθέσιμης 

χωρητικότητας εξυπηρετεί τόσο τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, που επιζητούν 

γρήγορη απόδοση των επενδύσεών τους, όσο και τους παραδοσιακούς 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς που αντλούν αξία από την διαθέσιμη και ανεκμετάλλευτη 

υποδομή τους.

Όπως αναφέρει ο Tamsin Pert της εταιρείας συμβούλων Anlysys, αν και αρκετές 

μεγάλες εταιρείες όπως η Cable & Wireless και η Swisscom έχουν δείξει ενδιαφέρον για 

τη νέα αγορά που διαμορφώνεται, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το κατά πόσον οι 

παραδοσιακοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς θα θελήσουν να εισέλθουν σ’ αυτήν την αγορά.

4.1.4 Πώληση περιουσιακών στοιχείων και χρήση εξωτερικών συνεργατών

Μια στρατηγική επιλογή για τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με 
στόχο τη μείωση του χρέους τους, είναι η απόσχιση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 

η πώλησή τους ή η δραστηριοποίησή τους ως ανεξάρτητων εταιρειών.

Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι επιμέρους μεμονωμένα τμήματα μιας επιχείρησης 

συχνά αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν αποχωρίζονται μεταξύ τους παρά όταν 

συνδυάζονται και λειτουργούν ενιαία.

Η AT&T έχει υιοθετήσει την επιλογή αυτή και διαχώρισε τη δραστηριότητα των 

ασύρματων επικοινωνιών. Η Deutsche Telekom είχε ως στόχο για το 2001 την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων με αναμενόμενα έσοδα αξίας 11 έως 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Όπως αναφέρθηκε στη εκδήλωση CommunicAsia 2001 στη Σιγκαπούρη από τον Robert 
Drake, διευθυντή χρηματοδοτήσεων της Macquarie Bank Ltd Australia “πολλές εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών δεν υποστηρίζουν πλέον την αρχή της ιδιοκτησίας στρατηγικών 

περιουσιακών στοιχείων”.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο δημιουργεί 

ευκαιρίες για την αξιοποίηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση είναι η πώληση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η 

επανάκτησή τους μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (lease back).

Μια παρόμοια προσφορά έγινε στην British Telecom για το τοπικό δίκτυο της στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας μεγαλύτερη των $11 δισεκατομμυρίων, αλλά απορρίφθηκε.

4.1.5 Κοινή χρήση υποδομής

Με δεδομένη την υπάρχουσα θετική στάση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, η πλέον 

ενδιαφέρουσα επιλογή σήμερα είναι αυτή της κοινής χρήσης της υποδομής μεταξύ 

παροχέων υπηρεσιών που στην ουσία είναι μεταξύ τους ανταγωνιστές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμφωνία για δημιουργία κοινής υποδομής και 

σταθμών βάσης από τις έξι εταιρείες που απέκτησαν άδεια κινητής τηλεφωνίας τρίτης 

γενεάς στη Γερμανία. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές η ενέργεια αυτή θα μειώσει το 

κόστος κάθε εταιρείας από 30% έως 40%, παρά την πρόσθετη δαπάνη λόγω της 

πολυπλοκότητας ανεξάρτητης διαχείρισης του δικτύου από κάθε εταιρεία.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον παράδειγμα είναι αυτό της Virgin Mobile που προσφέρει 

υπηρεσίες νοητού δικτύου κινητών επικοινωνιών, τοποθετούμενη ενδιάμεσα των 

εταιρειών κινητής τηλεφωνίας με ιδιόκτητο δίκτυο και των απλών μεταπωλητών 

αερόχρονου, και αξιοποιώντας ιδιόκτητες κάρτες κινητών SIMs, εθνικούς αριθμούς 

κλήσης, προσαρμοσμένα τιμολόγια και υπηρεσίες εξυπηρέτησης και χρέωσης πελατών.

4.1.6 Εννέα προειδοποιητικές ενδείξεις δυσλειτουργίας της επιχείρησης

Η καλή φήμη και τα εντυπωσιακά στοιχεία πωλήσεων μπορεί πολλές φορές να 

αποκρύπτουν την προβληματική πορεία και την πιθανή άσχημη κατάληξη μιας 

επιχείρησης. Κάτω από την γυαλιστερή επιφάνεια υπάρχουν πολλές φορές ενδείξεις 

που προειδοποιούν έγκαιρα, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από τα αρμόδια 

στελέχη και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία 

τα αίτια.
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1. The one man show : Η επιχείρηση εξαρτάται υπερβολικά από ένα και μόνο άτομο, 

είτε αυτός είναι καλοκάγαθος ως στοργικός πατέρας είτε είναι αυταρχικός ως 

απόλυτος δικτάτορας. Καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την έγκρισή του. 

Η ανάπτυξη, η δημιουργικότητα και η καινοτομία έχουν καταπνίγει.

2. Χωρίς ύπαρξη διάδοχης κατάστασης δεν υπάρχει επιτυχία : Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί χωρίς σχέδιο διαδοχής, τότε είναι ένα βήμα πριν το οικονομικό χάος. Εάν 

αποσυρθεί ξαφνικά ο επικεφαλής τότε κανένας δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένος για 

να αναλάβει τον έλεγχο.

3. Υψηλή κερδοφορία με πεπαλαιωμένη τεχνολογία : Τμήμα των κερδών δεν 

επανεπενδύονται στη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά η επιχείρηση 

έχει παρασυρθεί στην “παγίδα του γρήγορου κέρδους" και χρησιμοποιεί μέχρι 

“θανάτου” τα παλαιά μηχανήματα.

4. Η παγίδα του στρατηγικού πελάτη : Η επιχείρηση εξαρτάται υπέρμετρα, πάνω από 

70%, από ένα και μοναδικό πελάτη. Είναι επικίνδυνο να βάζεις πολλά αυγά σε 

μικρό καλάθι.

5. Λειτουργία χωρίς ενημερωμένα στοιχεία : Τα πληροφοριακά συστήματα είναι 

ανεπαρκή. Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να δώσουν ακριβή στοιχεία 

πωλήσεων και εσόδων μέχρι να κλείσει η περίοδος χρήσης, συνήθως ένα 

τετράμηνο. Συνέπεια αυτής της αδυναμίας είναι η καθυστέρηση για αρκετούς μήνες 

εντοπισμού κάποιου σοβαρού προβλήματος.
6. Κυκλοφορία χωρίς χάρτη : Η επιχείρηση λειτουργεί χωρίς Στρατηγικό Σχεδίασμά 

(Business Plan) και είναι πολύ εύκολο να χαθεί ο βασικός στόχος, ο πυρήνας της 

δραστηριότητάς της.

7. Άσχημες σχέσεις με τις τράπεζες : Η επιχείρηση έχει δυσκολία στην ανεύρεση 

πιστώσεων. Πολλοί επιχειρηματίες κρύβουν τη δύσκολη θέση που βρίσκονται με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν σχέσεις αντιπαλότητας με τις τράπεζες-δανειστές 
τους.

8. Ριψοκίνδυνη ανάπτυξη : Η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί γρήγορα σε τέτοιο βαθμό 

που δεν μπορεί να διοικηθεί, γεγονός που είναι πιθανό να αποδειχθεί επικίνδυνο 

για την ίδια την ύπαρξή της.

9. Ο παράγοντας της αλλαγής : Η επιχείρηση δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις 

αλλαγές, παραμένει προσηλωμένη στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας παρά τα 

αντίθετα μηνύματα που παίρνει από τους πελάτες της για αλλαγές στην αγορά που 

δραστηριοποιείται.
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4.2 Διοίκηση κινδύνων και Διαχείριση κρίσεων (Risk-Crisis Management)

Στην παράγραφο αυτή θα περιγράφουμε αρχικά τις βασικές αρχές διοίκησης των 

κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση και θα παραθέσουμε ως 

παράδειγμα τις διαδικασίες προετοιμασίας εντοπισμού και αντιμετώπισης κινδύνων που 

έχει εισάγει η AT&T, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη διοίκηση κρίσεων, ιδιαίτερα 

από φυσικές καταστροφές, αναφέροντας προτάσεις καλύτερης προετοιμασίας για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων προσαρμοσμένες στις ανάγκες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών 

και καταγράφοντας ως παράδειγμα τη συμπεριφορά των δικτύων στο τρομοκρατικό 

κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και θα ολοκληρώσουμε με την εξέταση της 

διοίκησης μιας κρίσης από την πλευράς της επικοινωνίας με τους καταναλωτές 

αξιοποιώντας το διαδίκτυο.

4.2.1 Βασικές αρχές Διοίκησης κινδύνων (Risk Management)

Κάθε επιχείρηση από την στιγμή της ίδρυσής της αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους. Το 

πρώτο καθήκον της επιχείρησης είναι να αμυνθεί στους κινδύνους αυτούς για να 

μπορέσει να επιβιώσει. Αν κατορθώσει να επιβιώσει, τότε νέοι κίνδυνοι διαρκώς 

παρουσιάζονται οι οποίοι τείνουν να περιορίσουν την ανάπτυξή της και γενικά την 

απειλούν διαρκώς.

Οι κίνδυνοι προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης. Τους κινδύνους του εσωτερικού περιβάλλοντος τους ονομάζουμε 

ενδογενείς κινδύνους, ενώ τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος τους 

ονομάζουμε εξωγενείς.

Οι ενδογενείς κίνδυνοι διαμορφώνονται μέσα στην επιχείρηση και εξαρτώνται κυρίως 

από τη διάρθρωσή της, η οποία αφορά :

■ Τις οικονομικές υπηρεσίες, δηλ. τη χρηματοδότηση, τη λογιστική παρακολούθηση, 

την αξιολόγηση και αξιοποίηση των επενδύσεων.

■ Τις τεχνικές υπηρεσίες, δηλ. την προμήθεια, συντήρηση, ανανέωση του 

μηχανολογικού και εν γένει τεχνικού εξοπλισμού, κ.λ.π.

■ Τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλ. την πρόσληψη, εκπαίδευση, 

παρακίνηση του προσωπικού, την παροχή κινήτρων, την αξιολόγησή του κλπ.

■ Τη λειτουργία του marketing, δηλαδή την προώθηση των πωλήσεων, τις 

διαφημίσεις, την παρακολούθηση της αγοράς κλπ

■ Τους συναλλασσόμενους με την επιχείρηση, δηλαδή τους πελάτες και τους 

προμηθευτές της επιχείρησης.

Σελίδα -101-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εάν η εσωτερική οργανωτική δομή και στελέχωση της επιχείρησης δεν είναι κατάλληλη, 

τότε δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι. Οι σημαντικότεροι από τους κινδύνους αυτούς 

είναι η έλλειψη ρευστότητας, τα λογιστικά λάθη, οι αποτυχημένες επενδύσεις, τα 

εργατικά ατυχήματα, οι αποτυχημένες τεχνικές αποδόσεις, οι απεργίες, η έλλειψη του 

κατάλληλου προσωπικού, οι λανθασμένες παραγγελίες, οι αποτυχημένες διαφημίσεις, η 

μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της προς τους τρίτους, πιθανόν πυρκαγιές ή 

μηχανικές βλάβες.

Οι εξωγενείς κίνδυνοι επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση, αλλά δεν μπορούν να 

ελεγχθούν απ’ αυτήν. Χαρακτηριστικοί κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας είναι:

■ Οικονομικοί, όπως η γενική κατάσταση της οικονομίας π.χ. η μείωση του εθνικού 

προϊόντος, η ανεργία, ο πληθωρισμός, οι αλλαγές στις καταναλωτικές τάσεις και 

συνήθειες, η εξέλιξη της βιομηχανίας και η εξέλιξη του εμπορίου.

■ Τεχνολογικοί, όπως η υπάρχουσα τεχνολογία και η εξέλιξη της, π.χ. η τεχνολογία 

αυξάνει το μέγεθος των εξοπλισμών αλλά είναι σε θέση να τους αχρηστεύσει σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργεί υποκατάστατα και εισάγει νέες μεθόδους 

παραγωγής.

■ Φυσικοί, δηλαδή το έδαφος, το κλίμα και οι φυσικοί πόροι π.χ. έλλειψη πηγών 

ενέργειας, έλλειψη πρώτων υλών, έλλειψη βροχών, πλημμύρες, χαλάζι, κ.λ.π. Μετά 

τα πρόσφατα γεγονότα στην κατηγορία αυτή έχουν προστεθεί και οι κίνδυνοι 

φυσικών καταστροφών από τρομοκρατικές ενέργειες.

■ Κοινωνικοί, που αναφέρονται στον πληθυσμό, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τη 

μείωση του πληθυσμού, τις αλλαγές στις σχέσεις προσωπικού και επιχειρηματία, τις 

αλλαγές στις σχέσεις προμηθευτών και επιχειρηματία, τις αλλαγές στις σχέσεις 

πελατών και επιχειρηματία, κ.λ.π.

■ Θεσμικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που προέρχονται τόσο από 

την γενική νομοθεσία, όσο και από την ειδική νομοθεσία των επιχειρήσεων π.χ. μη 

εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους, μόλυνση του περιβάλλοντος, ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων, δασμοί, επιδοτήσεις και γενικά οι αλλαγές στην νομοθεσία.

■ Πολιτικοί, δεδομένου ότι η πολιτική κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους σε 

μια επιχείρηση. Η σιγουριά της σταθερής πολιτικής κατάστασης παρακινεί τους 

επιχειρηματίες να αναλαμβάνουν μεγάλους επιχειρηματικούς κινδύνους με μορφή 

αντικειμενικών σκοπών. Μια αλλαγή λοιπόν στην πολιτική κατάσταση με 

επακόλουθα την αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης είναι δυνατόν να θέσει σε 

κίνδυνο τη ζωή της επιχείρησης. Γενικά οι αλλαγές στις εσωτερικές πολιτικές τάσεις, 

στα κόμματα, στις κυβερνήσεις, στην εξωτερική κατάσταση και στις συμμαχίες 

δημιουργούν κινδύνους στις επιχειρήσεις.
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4.2.2 Διαδικασία Risk Management στην AT&T

Η AT&T έχει αναπτύξει μία εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου και διοίκησης του κινδύνου με 

σκοπό τον εντοπισμό των κινδύνων εκεί όπου η πιθανότητα εμφάνισης και η επίδρασή 

του υπερβαίνει ένα κατώτατο αποδεκτό όριο (threshold) που έχει τεθεί.

Η διαδικασία που εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα αποτελείται από τέσσερα 

ανεξάρτητα βήματα :

1. Εντοπισμός των πιθανών κινδύνων,

2. Υπολογισμός των πιθανών επιπτώσεων κάθε κινδύνου,

3. Ανάπτυξη σχεδίου αντιμετώπισής του,

4. Συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας για να εντοπιστεί η κατάσταση των 

γνωστών κινδύνων.

Για καθένα από τα προηγούμενα στάδια έχουν αναπτυχθεί λεπτομερειακά μοντέλα ροής 

ενεργειών και χρησιμοποιούνται βοηθήματα εκτίμησης του βαθμού κινδύνου για να 

διευκολύνουν τις διάφορες διαδικασίες. Τα βοηθήματα αυτά περιλαμβάνουν πίνακα 

ανάλυσης πιθανοτήτων, πίνακα ανάλυσης επιπτώσεων και πίνακα υπολογισμού 

κινδύνου. Κάθε πίνακας μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις παραμέτρους 

οποιουδήποτε project.

Η διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνων διεγείρεται από την κατάταξη αξιολόγησης που 

έχει πραγματοποιηθεί στα προηγούμενα στάδια (αγνόησε-πρόσεχε-σχεδίασε-απέτρεψε). 

Προϋποθέτει ότι κάθε αποδεκτός σχεδιασμός πρέπει να μειώνει την αξιολόγηση του 

κινδύνου από απέτρεψε ή σχεδίασε σε αγνόησε ή πρόσεχε.

Το τελικό στάδιο της συνεχούς παρακολούθησης περιλαμβάνει μηνιαίο απολογισμό και 

εκτίμηση όλων των περιπτώσεων που παρουσιάστηκαν και των πιθανών αιτιών τους. Η 

συνολική πληροφορία καταγράφεται σε έκθεση απολογισμού κινδύνου και ελέγχεται από 
τον Risk Manager.

Η διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης του κινδύνου που συνοπτικά περιγράψαμε έχει 

αναγνωριστεί από ειδικούς στον κλάδο ως μία από τις καλύτερες παγκοσμίως.
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4.2.3 Διαχείριση κρίσεων

Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που έχει την έδρα της κάθε εταιρεία είναι πολύ 

πιθανό να διαθέτει σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων φυσικών γεγονότων όπως τυφώνες, 

κυκλώνες, ανεμοστρόβιλους, σεισμούς, παλιρροϊκά κύματα, πυρκαγιές, εκρήξεις 

ηφαιστείων κλπ.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι εταιρείες λειτουργίας δημοσίων δικτύων έχουν μια ακόμη 

πρόσθετη έννοια, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες όπως αποδείχθηκε μπορεί να 

καταλήγουν σε μαζική καταστροφή.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να επανεξετάσει τα σχέδια διαχείρισης των κρίσεων και να 

καθορίσει τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο που θα βοηθήσει τους πελάτες 

της να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα που επικράτησε μετά τη συγκεκριμένη επίθεση. 
Ο Meg Moschetto, υπεύθυνος marketing για τα προϊόντα ATM (Asynchronous Trasfer 

Mode) και Frame Relay της WorldCom, εταιρεία που προσφέρει τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες παγκόσμια, αναφέρει “Το πρόσφατο τρομοκρατικό κτύπημα σε 

προβληματίζει για το κατά πόσο έχεις πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Εξετάζεις αν όλα 

δούλεψαν όπως τα είχες σχεδιάσει ή όχι και ανάλογα προχωράς σε επανασχεδιασμό 

των διαδικασιών.”

Όπως αναφέρθηκε επίσης στη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου 2001 του Economic 

Strategy Institute η ανάκαμψη μετά από καταστροφές, η συνέχιση παροχής υπηρεσιών 

και η ασφάλεια των εργαζομένων θα καθοδηγήσει τις τεχνολογικές επιλογές στις
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τηλεπικοινωνίες για τους επόμενους 12 μήνες.

Ένα προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και συνέχισης λειτουργίας της 

επιχείρησης φαίνεται εποπτικά στο παρακάτω διάγραμμα ενεργειών :

Step by Step Guide to the Business Continuity Planning Process

The first activity is to set
Initiating

the
BCP Project

Phase 1
up the BCP Project. This 
will involve undertaking < 
range of Project Initiatior 
and Project Organisation

activities.

Assessing 
Business Risk 
and Impact of 

Potential 
Emergencies

Phase 2

—ine £!mu prase—
involves reviewing the 

Afferent types of 
emergencies that can 

arise and assesslngthe 
risks to the various 
business processes.

Preparing 
for a 

Possible 
Emergency

Phase 3

The third phase involves 
the identified on ol back

up and recovery 
strategies to mitigate the 
effects of an emergency.

Disaster
Recovery Phase Phase 4

The fourth phase involves 
the development of 

procedures to be 
followed by a Disaster 
Recovery Team where 

human life may be at risk

Business 
Recovery Phase

The fifth phase is the 
focus from a business 

perspective and involves 
developing detailed 
procedures for the 

recovery of the business.

Testing the 
Business 
Recovery 
Process

The sixth phase involves 
detailed testing of the 

Business Recovery Phase 
exeouted in sem*-realistic 

emergency conditions.

I raining Man 
in the 

Business 
Recovery 
Process

The saverth phase 
covers the training of all 

employees in the 
procedures to effectively 

manage the business 
recovery process.

Keeping the 
Plan

Up-to-date
Phase 0

------1 he UUP must b*------
regarded as a dynamic 

document and be kept up 
to d^e lo reflect all 
changes to busl ness 

processes and employee 
structure.

Είναι βέβαια αποδεκτή η αρχή ότι “ο καλύτερος τρόπος να χειριστείς μία κρίση είναι να 

την προλάβεις προτού εμφανιστεί, ή εφόσον εμφανιστεί να είσαι προετοιμασμένος όσο 

το δυνατόν καλύτερα”.
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Η μεγάλη σημασία της διαχείρισης κρίσεων και της συνέχισης παροχής των υπηρεσιών 

από μια επιχείρηση, οδήγησε στο να συμπεριληφθεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο με 

αντίστοιχες προδιαγραφές στο πρότυπο IS017799 το οποίο αφορά την ασφάλεια των 

επιχειρήσεων. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια καθένα από τα οποία 

ασχολείται με διαφορετικό θέμα, με πρωταρχική απαίτηση την εγκατάσταση κατάλληλων 

πολιτικών ασφάλειας.

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε προτάσεις βέλτιστης προετοιμασίας για αντιμετώπιση 

κρίσεων προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες του κλάδου των 

τηλεπικοινωνιών.

4.2.4 Ενέργειες βέλτιστης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν σχεδιασμένα συστήματα και διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων, αλλά είναι πολύ σημαντικό τα σχέδια αυτά να 

επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η KMC Telecom, εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω οπτικών ινών 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2001 τον παρακάτω κατάλογο 

με απλές οδηγίες για την καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση ενδογενών ή εξωγενών 

κρίσεων.

S Προετοιμάσου. Αφιέρωσε χρόνο να εξετάσεις τις πιθανότητες του τι μπορεί να 

συμβεί, σκέψου το χειρότερο σενάριο και σχεδίασε ανάλογα.

s Τεκμηρίωσε εγγράφως το σχεδίασμά σου. Τα σχέδια δράσης πρέπει να είναι 

γραπτά, να μοιράζονται στους εργαζόμενους ώστε να είναι έτοιμοι να ενεργήσουν 

ανάλογα αν χρειαστεί.

s Ανέθεσε και περιέγραψε καθήκοντα και υπευθυνότητες. Όρισε υπεύθυνους μέσα 

στην επιχείρηση για να χειριστούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε περίπτωση 

μιας καταστροφής και περιέγραψε με ακρίβεια τα καθήκοντα του καθενός έτσι 

ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους στην περίπτωση έκτακτου 

γεγονότος.

s Θέσε σε προτεραιότητα τους ανθρώπους. Στο σχεδιασμό σου δώσε προτεραιότητα 

στην ασφάλεια και την ακεραιότητα των εργαζομένων και των πελατών. Καθόρισε 

έναν τηλεφωνικό αριθμό χωρίς χρέωση που μπορούν να καλούν οι εργαζόμενοι 

για να πληροφορούνται για την επιχείρηση και τους συναδέλφους τους και 

χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να παρέχεις τις ίδιες πληροφορίες.
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ν' Διατήρησε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων της εταιρείας. Καθόρισε ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, μέρα παρά μέρα ή το αργότερο κάθε βδομάδα, να κρατούνται 

εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και των σημαντικών εγγράφων της εταιρείας, 

ν' Επέλεξε εναλλακτικές τοποθεσίες λειτουργίας. Εντόπισε εκ των προτέρων την 

τοποθεσία που θα στεγάσει την έδρα της επιχείρησης σε περίπτωση 

καταστροφής. Διάλεξε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες με προτεραιότητα, οι οποίες 

μπορεί να είναι σε διαφορετικό κτίριο, διαφορετική πόλη ή ακόμη και το σπίτι 

κάποιου ανώτατου στελέχους.

ν' Δημιούργησε σχέδια εναλλακτικής επικοινωνίας. Ένα τηλεπικοινωνιακός φορέας 

πρέπει να είναι προετοιμασμένος να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε περίπτωση 

κρίσης να συνεχίσουν να επικοινωνούν.

ν' Τεκμηρίωσε εγγράφως ένα σχέδιο αποκατάστασης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί 

κατάσταση με τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό, e-mail 

κλπ) της ομάδας επειγουσών περιπτώσεων, του απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της επιχείρησης, των προμηθευτών και των σημαντικότερων πελατών 

της.

ν' Εκπαίδευσε το προσωπικό. Βεβαιώσου ότι όλοι γνωρίζουν τις εξόδους κινδύνου, 

τους συναγερμούς για φωτιά, τα πυροσβεστικά σημεία, τη θέση φύλαξης των 

κρίσιμων κλειδιών κλπ

ν' Περιοδικός έλεγχος και επανεξέταση. Επανεξέτασε τα σχέδια αντιμετώπισης 

εκτάκτων γεγονότων κάθε τετράμηνο και ενημέρωσε τα απαραίτητα στοιχεία του 

προσωπικού.

Στο ίδιο διάστημα η εταιρεία συμβούλων Yankee Group της Βοστόνης αφού μελέτησε τις 

επιπτώσεις του τρομοκρατικού κτυπήματος στην αγορά και τον τρόπο που αντέδρασαν 

οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, κυκλοφόρησε μια ειδική έκδοση με προτάσεις καλύτερης 

προετοιμασίας της υποδομής για την αντιμετώπιση παρόμοιων γεγονότων. Μερικές από 

τις προτάσεις καταγράφονται στη συνέχεια : 

ν' Οι παροχείς υπηρεσιών θα πρέπει να εξετάσουν και να επιβεβαιώσουν την 

ικανότητά τους να προσφέρουν εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας από το ίδιο 

το δίκτυο τους. Για παράδειγμα, ένας παροχέας υπηρεσιών θα μπορεί να 

προσφέρει επικοινωνίες φωνής με πρωτόκολλο IP, ως εφεδρική λύση των 

κλασσικών τηλεπικοινωνιακών γραμμών ή και αντίστροφα, 

ν' Δεν υπάρχει ανάγκη δραστικής αλλαγής ή τροποποίησης των δικτύων, διότι αν και 

παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση της ζήτησης, τα δίκτυα γενικά 

συμπεριφέρθηκαν με σταθερότητα και ανταποκρίθηκαν στις αναδρομολογήσεις 

που έγιναν για να αντισταθμιστούν οι καταστραφείσες γραμμές και ο εξοπλισμός.
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Δεν είναι λογικό να γίνουν αλλαγές στο δίκτυο για να καλύψουν μια πιθανή αύξηση 

της απαίτησης σε χωρητικότητα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση του 

κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών.

ν' Οι δορυφορικές υπηρεσίες αποτελούν μία προφανή εναλλακτική λύση. 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η χωρητικότητά τους υπολείπεται των οπτικών 

ινών, η ευελιξία που διαθέτουν στους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησής τους 

καθιστούν μια εξαιρετική εφεδρική λύση.

ν' Προσοχή στην κατανάλωση ισχύος. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν αρκετές εταιρείες ήταν η τροφοδοσία με καύσιμα των εφεδρικών 

γεννητριών που παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια για τις εγκαταστάσεις τους. Είναι 

φανερό ότι στο άμεσο μέλλον οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα αντιμετωπίσουν 

την ανάγκη σχεδιασμού στοιχείων δικτύου με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

ν' Προσφορά συμβολαίων SI-Ας (Service Level Agreemer^) προσαρμοσμένων σε 

πραγματικές και υλοποιήσιμες δυνατότητες και όχι σε εντυπωσιακές υποσχέσεις 

μη δυνάμενες να πραγματοποιηθούν.

ν' Διαφοροποίηση των παραδοσιακών υπηρεσιών που προσφέρονται, ιδιαίτερα από 

τους μικρούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Δεν αρκεί σήμερα να προσφέρεις για 

παράδειγμα απλές συνδέσεις Frame Relay, αλλά πρέπει για παράδειγμα να τις 

συνδυάσεις με Asynchronous Transfer Mode ή με υπηρεσίες ταχείας πρόσβασης 

στο Internet κλπ.

4.2.5 Case Study : Δίκτυα σε δοκιμασία : Όταν η τρομοκρατία χτύπησε, τα δίκτυα 
ασύρματων επικοινωνιών προσέφεραν μια ελπίδα ζωής και επικοινωνίας για 
ολόκληρο το έθνος

Η Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2002 ήταν ημέρα δοκιμασίας, χωρίς προηγούμενο, για την 

ασύρματη επικοινωνία και τα δίκτυα της. Τα περισσότερα δίκτυα είναι σχεδιασμένα να 

εξυπηρετούν τηλεφωνική κίνηση σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο μοντέλο ανάπτυξης 

που λαμβάνει υπόψη του και τους νέους πελάτες που προστίθενται.

Αλλά η χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών 

υποχρέωσε τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών να εξυπηρετήσουν 121 εκατομμύρια 

συνδρομητές πάνω από οποιαδήποτε όρια του καλύτερου μοντέλου πρόβλεψης 

κίνησης.

Η αιτούμενη χωρητικότητα υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τη μέγιστη αιχμή κίνησης 

των δικτύων, η οποία ουσιαστικά κράτησε για λίγες μόνο ώρες αμέσως μετά το 

τρομοκρατικό χτύπημα.
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Οι επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους άμεσα επηρεάστηκαν από την καταστροφή 

στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, έπρεπε να αναδρομολογήσουν την κίνηση, να 

αποκαταστήσουν έγκαιρα τα προβλήματα στις υπηρεσίες τους και τέλος να 

επανασχεδιάσουν άμεσα τη συνολική λειτουργία του δικτύου τους.

Παρά τις απώλειες και την υπερβολική κίνηση, τα ασύρματα δίκτυα όχι μόνο άντεξαν 

αλλά προσέφεραν και μια ζωτικής σημασίας γραμμή επικοινωνίας για τις Αρχές, τους 

εργαζόμενους στα σωστικά συνεργεία και τους φίλους και συγγενείς των αγνοουμένων 

σε όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της κίνησης από ορισμένες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες 

παρατίθενται στη συνέχεια:

■ Verizon Wireless, κατέγραψε αύξηση από 50% έως 100% της συνήθους κίνησης σε 

πανεθνικό επίπεδο,

■ Sprint PCS, σημείωσε 2,5 φορές αυξημένη κίνηση στο δίκτυο της Νέας Υόρκης,

■ Cingular Wireless, εντόπισε 1000 % αύξηση στις προσπάθειες χρήσης του δικτύου 

της στη Νέα Υόρκη μεταξύ 10 πμ και 11 πμ και 200% έως 250% σε πανεθνικό 

επίπεδο,

■ AT&T, κατέγραψε αύξηση προσπαθειών επικοινωνίας κατά 800% στην περιοχή του 

Μανχάταν.

Είναι χαρακτηριστική τέλος η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της εταιρείας Nextel ότι 

“τα ενσύρματα δίκτυα επικοινωνίας κατακλύσθηκαν από τη μεγάλη κίνηση και τα δίκτυα 

ασύρματων επικοινωνιών είχαν πρόσθετη, ιστορικής ίσως σημασίας, χρήση για τον 

εντοπισμό αγνοουμένων".

4.2.6 Success Story : Η Gillette αντιμετωπίζει με επιτυχία τον τυφώνα George

Η εταιρεία Gillette είχε υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την IBM, για το 

υποκατάστημά της που είχε έδρα το San Juan του Puerto Rico και αρμοδιότητα την 

περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, και της είχε αναθέσει τη φροντίδα 

του πληροφοριακού της δικτύου και την προστασία του έναντι φυσικών καταστροφών. 

Στην περιοχή αυτή τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα οι κυκλώνες είναι 

συνηθισμένο γεγονός και η εταιρεία ήθελε να εξασφαλίσει τη διατήρηση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας της σε κάθε περίπτωση. Η υποδομή του πληροφοριακού 

δικτύου της επιχείρησης περιελάμβανε ένα κεντρικό server AS/400 και συνδέσεις των 

περιφερειακών υποκαταστημάτων σ’ αυτόν μέσω internet με μεγάλες ταχύτητες.

Όταν ο κυκλώνας George κτύπησε με ταχύτητα 150 μιλίων την ώρα την έδρα της 

εταιρείας στο San Juan, η IBM αξιοποιώντας τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας του
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πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας κατόρθωσε μέσα σε μια ημέρα να 

αποκαταστήσει τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. Τα αρχεία φορτώθηκαν στις 

ειδικές εγκαταστάσεις της IBM στη Νέα Υόρκη και οι μόνες τροποποιήσεις που έγιναν 

στα περιφερειακά υποκαταστήματα ήταν στις IP διευθύνσεις για αλλαγή δρομολόγησης 

της επικοινωνίας μέσω internet.

Η Pura Masso, Διευθύντρια των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Puerto Rico δήλωσε 

ότι δεν εμφανίστηκε κανένα πρόβλημα στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της 

εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα από την έδρα της IBM ανταποκρίνονταν με 

μεγαλύτερη ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε τους εργαζόμενους να την πιέσουν για την 

αναβάθμιση των υπαρχόντων συστημάτων της εταιρείας.

4.2.7 Διαχείριση κρίσης μέσω διαδικτύου

Είναι γνωστοί οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης κρίσης σε μια επιχείρηση, όσον αφορά 

το σκέλος της δημοσιότητας και των επαφών με τους πελάτες και την κοινωνία 

γενικότερα. Σε περίπτωση αιφνίδιας καταστροφής ή αποκάλυψης σκανδάλου το 

τρίπτυχο της αντεπίθεσης περιλαμβάνει την παραδοχή αρχικά της ευθύνης και εν 

συνεχεία την πραγματοποίηση ενεργειών που δείχνουν ότι η εταιρεία νοιάζεται 

πραγματικά και ότι καταβάλει προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί.

Έχει σποδειχθεί στην πράξη ότι το κοινό τελικά συγχωρεί τις εταιρείες που ακολουθούν 

αυτούς τους απλούς κανόνες. Για παράδειγμα το κοινό συγχώρεσε τη Heineken όταν 

στο περιεχόμενο μερικών μπουκαλιών βρέθηκαν θραύσματα γυαλιών, την Perrier μετά 

το σάλο που ξεσήκωσε η ανίχνευση βενζόλης στα μπουκάλια, ενώ αντίθετα δεν 

συγχώρεσε την PanAm για τον τρόπο που χειρίστηκε την αεροπορική τραγωδία στο 

Λίκερμπι και σήμερα η εταιρεία δεν υπάρχει πλέον.

Ο Chuck Ricks, υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας συμβούλων Crisis 

Management Worldwide, με μεγάλη εμπειρία από ανάλογες περιπτώσεις όπως 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο και το Κόσοβο, προτείνει τα παρακάτω 

δώδεκα βήματα επιτυχούς αντιμετώπισης μιας κρίσης :

1. Προετοιμάσου για την κρίση προτού αυτή συμβεί.

2. Δημιούργησε ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών.

3. Αποφάσισε πως θα χειριστείς εμπιστευτική ή ευαίσθητη γενικά πληροφορία.

4. Παραβίασε τον κανόνα που δεν επιτρέπει την κοινή διαμόρφωση κειμένου από 

επιτροπή στελεχών.

5. Καθόρισε το κοινό που απευθύνεσαι και τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά του.
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6. Δείξε την ανθρώπινη πλευρά της επιχείρησης.

7. Μην επιτρέπει τις απαιτήσεις του κοινού και τη δραματοποίηση της κατάστασης 

από τα ΜΜΕ να σε αποσπάσουν από το στόχο σου.

8. Δείξε ευθύτητα, ειλικρίνεια και επικεντρώσου με σαφήνεια στο γεγονός.

9. Πρόβλεψε τις πιθανές ερωτήσεις του κοινού και τις ανησυχίες του.

10. Έχε υπόψη σου ότι η σύντομη ενημέρωση δεν είναι πάντοτε και η καλύτερη.

11. Απέφυγε την επίδειξη οπτικών εικόνων από την πρώτη στιγμή.

12. Βοήθησε τον εκπρόσωπο της επιχείρησης στην ομιλία του να φαίνεται 

αξιόπιστος.

Με την είσοδο του Internet στη ζωή μας και την αστρονομική ταχύτητα με την οποία 

γίνεται γνωστό ένα γεγονός, οι εταιρείες το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να 

αποκτήσουν τον έλεγχο του τι λέγεται, από ποιον και σε ποιον. Πριν ακόμη και από την 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες έχουν να αντιμετωπίσουν όσα έχουν ήδη 

κυκλοφορήσει στο Internet.

To internet δίνει την ευκαιρία σε οποιονδήποτε να καταθέσει την άποψή του, η οποία 

μάλιστα έχει την ίδια ισχύ με τις υπόλοιπες, αφού παρουσιάζεται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες είναι εκτεθειμένες στις διαθέσεις των απανταχού 

κατοίκων του πλανήτη. Είναι γνωστή η ευκολία δημιουργίας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

όπως επίσης και η μαζική αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει την ίδια 

απήχηση σαν να ανακοινώνονταν στον έντυπο τύπο.

To internet κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο στο παρελθόν, γιατί φέρνει σε επαφή 

όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές γύρω από ένα θέμα και τους προσφέρει τη δυνατότητα 

να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες της εταιρείας 

κάθε λεπτό. Με τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών μάλιστα, κινητής τηλεφωνίας και 

internet, η δυνατότητα αυτή θα ενταθεί.

Υπάρχουν ιστοσελίδες που δημιουργούνται εξαιτίας μόνο μιας κρίσης. Για παράδειγμα η 

διεύθυνση Firestonetirefailure.com δημιουργήθηκε από μια αμερικάνικη δικηγορική 

εταιρεία για να πληροφορήσει τους πολίτες για τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης 

για τα ελαττωματικά λάστιχα της Firestone και τόνιζε το ρεκόρ επιτυχιών της. Οι αιτήσεις 

αποζημίωσης μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των $ 50 εκατομμυρίων και μια 
ανάλογη κίνηση θα την οδηγήσει στην καταστροφή.

Στους κορυφαίους επιχειρηματικούς κύκλους το internet θεωρείται περισσότερο 

πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα. Έχοντας δημιουργήσει ήδη ιστοσελίδα μπορούν να 

ανταποκριθούν άμεσα, όταν ξεσπάσει κρίση, στην όρεξη των ΜΜΕ για πληροφόρηση. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να απορροφήσουν την προσοχή για το πρώτο κρίσιμο 

χρονικό διάστημα ώστε να προετοιμαστεί η διοίκηση για τη ζωντανή ενημέρωση. Αν οι
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εταιρείες έχουν προετοιμάσει την ανταπόκρισή τους μέσω Δικτύου και καταφέρουν να 

αντιδράσουν γρήγορα, παρέχοντας πρώτοι απ’ όλους με πληροφορίες τα ΜΜΕ, 

μπορούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις ως ένας οργανισμός ο οποίος είναι ανοικτός, 

ειλικρινής και άμεσος και να ελεγχθεί, ως ένα μεγάλο βαθμό, το τι θα ειπωθεί και πως θα 

παρουσιαστεί το γεγονός. Οι εταιρείες είναι δυνατό να αξιοποιήσουν το internet όχι μόνο 

για να διαχειριστούν μια έκτακτη περίπτωση αλλά και να προσπαθήσουν να την 

προλάβουν.

Στο internet οι αβάσιμες φήμες και κατηγορίες διαδίδονται σαν τη φωτιά στο δάσος. Με 

την επανάληψη καταγράφονται στη συνείδηση του καταναλωτή ως γεγονός ακόμη κι αν 

προήλθαν από τη φαντασία κάποιου που δεν συμπαθεί τις πολυεθνικές. Στη συνέχει 

παραθέτουμε τέσσερις τρόπους προστασίας των εταιρειών :

1. Παρακολουθήστε συστηματικά τι λέγεται και διαδίδεται στο internet. To hate site 

της United Airlines με τίτλο Untied Airlines (διαλυμένες αερογραμμές) 

περηφανεύεται ότι καθημερινά το επισκέπτονται γύρω στα 17 διαφορετικά στελέχη 

της εταιρείας.

2. Επιλέξτε τον καταλληλότερο για κάθε περίπτωση τρόπο αντίδρασης. Μερικές 

φορές η σιωπή είναι χρυσός, ενώ κάποιες άλλες φορές επιβάλλεται η κατά 

μέτωπο επίθεση.

3. Μάθετε από τους εχθρούς σας. Χρησιμοποιήστε τις ιστοσελίδες τους ως βιβλία 

παραπόνων, για όσα βέβαια αληθεύουν, και αντλήστε πληροφορίες για το πώς θα 

βελτιώσετε την επιχείρησή σας.

4. Αποδεχθείτε τις κριτικές. Η Shell έχει μία μόνιμη στήλη με θέμα “Ζητήματα και 

διλήμματα”, όπου εξετάζει τα θέματα όπως η επιρροή των φυσικών καυσίμων στο 

κλίμα κ.α. Οι φανατικοί εχθροί μπορεί να ειρωνευθούν την προσπάθεια, οι 

ουδέτεροι όμως θα τη λάβουν θετικά υπόψη τους.

4.3 Interim Management

To Interim Management είναι μια νέα επιλογή εναλλακτικών 

προοπτικών διοίκησης για τις επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα και 

μια πρόκληση για αναγνωρισμένα στελέχη που συνήθως έχουν 

φτάσει στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας και προτιμούν να 

έχουν προσωπικά έλεγχο της καριέρας τους και να ασχοληθούν με 

συγκεκριμένα έργα για βραχύ χρονικό διάστημα παρά να έχουν 

μια μόνιμη απασχόληση.

Θα μπορούσαμε να περιγράφουμε το Interim Management ως την
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απασχόληση ενός ανωτάτου και έμπειρου ανεξάρτητου στελέχους σε μια διοικητική 

θέση μιας εταιρείας πελάτη για περιορισμένο, συχνά προκαθορισμένο, χρονικό 

διάστημα, με προσυμφωνημένους στόχους και αρμοδιότητες, συγκεκριμένες αποδοχές 

και προκαθορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης έργου και συνεργασίας.

To interim Management ως διοικητική πρακτική εμφανίστηκε το 1970 στην Ολλανδία, 

είχε γρήγορη και ευρεία αποδοχή και σήμερα εφαρμόζεται με επιτυχία στις περισσότερο 

ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες και κυρίως στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις 

ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η αγορά του interim management ή αλλιώς executive leasing ή 

head renting αναπτύσσεται με εκθετικούς ρυθμούς της τάξης του 25% ετησίως.

Όπως έχει βρεθεί από σχετικές έρευνες τα χαρακτηριστικά των interim managers δεν 

είναι τόσο η ηλικία τους, όσο η δέσμευσή τους στο έργο, η ικανότητά τους να εστιάζουν 

στο στόχο και να διοχετεύουν όλη την ενέργειά τους στην επίτευξη του βέλτιστου 

αποτελέσματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις χώρες που εφαρμόζεται το interim 

management το 98% των απασχολούμενων στο χώρο του marketing είναι μεταξύ 25 και 

54 ετών, εκ των οποίων 44% είναι μεταξύ 35 και 44 ετών. Χαρακτηριστικό επίσης είναι η 

μη ύπαρξη διάκρισης στο φύλο δεδομένου ότι το 45% των interim managers είναι 

γυναίκες.

Ένας καλός interim manager πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον δέκα ετών σε 

ανώτερες διοικητικά θέσεις, ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον και ισχυρή προσωπικότητα που του επιτρέπει να υποστηρίζει πρόσωπα και 

καταστάσεις και όχι να έχει ανάγκη υποστήριξης.

Τα σημαντικότερα κριτήρια που οδήγησαν τα στελέχη να επιλέξουν το συγκεκριμένο 

τρόπο απασχόλησης είναι:

■ Η ποικιλία των δραστηριοτήτων και οι προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν σε ποσοστό 51%,

■ Η δυνατότητα της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και 

προσωπικής τους ζωής σε ποσοστό 33%,
■ Ο πλεονασμός αξιόλογων στελεχών στην αγορά που καθιστά δύσκολη την 

ανεύρεση μόνιμης απασχόλησης, σε ποσοστό 16%.

Κυριότερο μειονέκτημα θεωρείται η συνεχής προσπάθεια και εγρήγορση για συντήρηση 

του καλού ονόματος και της φήμης τους στην αγορά, τη διατήρηση των σχέσεων και 

γνωριμιών τους και την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών τους.

Με την υπάρχουσα διεθνώς οικονομική ύφεση υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν 

την αξιοποίηση του θεσμού των interim managers ως την καλύτερη λύση για τα 

προβλήματα διοίκησης και προσωρινής στελέχωσης μιας επιχείρησης, όπως :
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■ Η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της αποχώρησης ενός ανωτάτου 

στελέχους και της ανεύρεσης-επιλογής του αντικαταστάτη του,

■ Η επιχειρούμενη αλλαγή στην οργάνωση και στην απόδοση μιας επιχείρησης 

απαιτεί υψηλόβαθμη και έμπειρη υποστήριξη για κάποιο χρονικό διάστημα,

■ Αλλαγή τόπου δραστηριοποίησης, κλείσιμο επιμέρους δραστηριοτήτων ή 

απόκτηση νέων απαιτούν έμπειρα στελέχη για διατήρηση-συνέχιση της 

λειτουργίας της επιχείρησης,

■ Ανάγκες διοίκησης ενός νέου project όπως η προώθηση ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας,

■ Μία συγκεκριμένη δραστηριότητα που δεν μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά με 

τις γνώσεις και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η επιχείρηση,

■ Εφαρμογή νέων αρχών διοίκησης όπως Στρατηγικός Σχεδιασμός διεργασιών, 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας κλπ

■ Η τρέχουσα πολιτική ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας δεν επιτρέπει την 

πρόσληψη πρόσθετου μόνιμου προσωπικού.

Ταυτόχρονα οι κυριότερες απαιτήσεις της εταιρείας από τους interim managers είναι να 

λογοδοτούν μόνο σε αυτούς, να ολοκληρώνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά την 

αποστολή τους, να διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα ευαίσθητα δεδομένα της 

επιχείρησης και να διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση για το αντικείμενο που τους 

ανατίθεται.

Τα κυριότερα οφέλη από την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει η πρακτική 

των interim managers είναι:

Εξειδικευμένη προσφορά γνώσης, ικανοτήτων και εμπειρίας σε άμεση σχέση και 

συνάρτηση με το συγκεκριμένο έργο.

Αμεσότητα της προσφοράς δεδομένου ότι οι interim managers ξεκινούν συνήθως 

το έργο τους μέσα σε δύο εβδομάδες.

Αποτελεσματικότητα λόγω μείωσης της καμπύλης μάθησης και των 

συγκρούσεων που αναφύονται στη διάρκεια της έναρξης και λήξης του έργου. 

Ευελιξία στην απασχόληση, δεδομένου ότι η σύμβαση του interim manager 

μπορεί να είναι για λίγες εβδομάδες ή μερικούς μήνες και εύκολα δύναται να 

τερματιστεί ή να παραταθεί. Από έρευνες έχει βρεθεί ότι μια τυπική ανάθεση 

διαρκεί 3-18 μήνες ανάλογα με το έργο.

^ Ελεγχόμενο και γνωστό εκ των προτέρων κόστος δεδομένου ότι οι απολαβές του 

interim manager είναι ξεκάθαρα γνωστές και εύκολα μπορούν να 

παρακολουθηθούν.
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Η διάκριση στον τρόπο και τη λογική δράσης μεταξύ ενός interim manager κι ενός 

συμβούλου διοίκησης μπορεί να συνοψιστεί στους παρακάτω λόγους : 
y Οι σύμβουλοι διοίκησης, όσο στενά κι αν συνεργάζονται με τους πελάτες τους, δεν 

παύουν να είναι υπεύθυνοι και να λογοδοτούν εξ ολοκλήρου στην εταιρεία 

συμβούλων που ανήκουν.

y Αντίθετα ένας interim manager γίνεται έστω και προσωρινά πλήρες μέλος της 

Διοικητικής Ομάδας της εταιρείας, υπόλογος μόνο προς την εταιρεία πελάτη για όλο 

το διάστημα της συνεργασίας τους.

y Οι σύμβουλοι, όπως υπονοεί και ο τίτλος τους, έχουν συμβουλευτική σχέση με το 

προσωπικό της εταιρείας, ενώ οι interim managers αναλαμβάνουν ευθύνες 

διοίκησής του, μερικές φορές ακόμη και για όλη την εταιρεία και τη μελλοντική της 

επιτυχία και πρόοδο.

y Οι σύμβουλοι συλλέγουν τυπικά πληροφορίες και τις επεξεργάζονται για να 

υποβάλλουν τις προτάσεις-συστάσεις τους χωρίς να έχουν οποιαδήποτε μορφή 

δέσμευσης υλοποίησή τους, οι interim managers μοιράζονται εμπιστευτικές 

αποφάσεις και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων δράσης της εταιρείας, 

y Γενικά οι σύμβουλοι κάνουν προτάσεις ενώ οι interim managers εφαρμόζουν στην 

πράξη προγράμματα και δράσεις.

4.3.1 Case Study 1 : Eircom Ireland

Corporate Profile
H Eircom είναι κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ιρλανδία και παρέχει μία 

πληθώρα προηγμένων multimedia υπηρεσιών φωνής και δεδομένων. Στο οικονομικό 

έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2001 τα έσοδα ύψους $ 2.158 εκατομμυρίων προήλθαν 

από έναν υγιή ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10,4 %. Τα έσοδα από υπηρεσίες εκτός 

κινητής τηλεφωνίας ήταν 3% αυξημένα έναντι του προηγούμενου έτους, παρά τις 
μειώσεις των τιμολογίων που πραγματοποιήθηκαν και αναλογούν σε $ 150 

εκατομμυρίων για όλο το χρόνο.

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 11 Μαΐου 2001 

αποφασίστηκε η απόσχιση του κλάδου των κινητών επικοινωνιών και τη δημιουργία 

θυγατρικής εταιρείας με το διακριτικό τίτλο Eircell 2000. Στις 13 Μαΐου 2001 η εταιρεία 

αυτή αποκτήθηκε από τη Vodafone.

Εφαρμογή Interim Management
Ένα θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η δημιουργία μιας προηγμένης 

διαδικασίας πρόβλεψης της ζήτησης για όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της
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επιχείρησης. Επειδή ήταν ένα project μικρής χρονικής διάρκειας αλλά απαιτούσε υψηλό 

βαθμό εξειδίκευσης, θεωρήθηκε ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας για έναν interim 

manager.

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε από την Eircom ο Derek Wordley που διέθετε μεγάλη 

εργασιακή εμπειρία με εξειδίκευση στο αντικείμενο των προβλέψεων προσφοράς και 

ζήτησης.

Ο Richard Barett, στέλεχος της επιχείρησης στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη του 

συνολικού μετασχηματισμού της διαχείρισης των προϊόντων της εταιρείας, αναφέρει : 

“Στην Eircom κάνουμε εκτεταμένη αξιοποίηση του θεσμού των εξωτερικών συμβούλων, 

αλλά αν και γνωρίζαμε τη λογική του interim management δεν είχαμε προσλάβει 

κανέναν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν ανέλαβε ο Derec είχε ήδη όλες τις σπαιτούμενες 

γνώσεις και ξεκίνησε να προσφέρει από την ίδια κιόλας ημέρα. Ήξερε ήδη αρκετά καλά 

πως συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα τμήματα σε μια μεγάλη επιχείρηση και μπόρεσε 

εύκολα και άμεσα να κατανοήσει την οργανωτική δομή μας και τον τρόπο δουλειάς μας”. 

Στη διάρκεια των έξη μηνών που διήρκεσε το έργο, παραδόθηκε ένας αρχικός πιλοτικός 

σχεδιασμός και η τελική πλήρης έκδοση της διαδικασίας πρόβλεψης μαζί με το 

σχεδιασμό των δύο επόμενων σταδίων ολοκλήρωσης των διαδικασιών προσφοράς και 

ζήτησης.

Με βάση την επιτυχημένη αρχική εμπειρία, προσελήφθησαν δύο ακόμη interim 

managers στην Eircom, ένας για τη διαχείριση των call centers και ένας στην οικονομική 

διαχείριση. Ο Derek Wordley παρέτεινε τη σύμβαση για έξι ακόμη μήνες, 

απασχολούμενος με την επίλυση της ακεραιότητας των δεδομένων μεταξύ των 

διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης.

4.3.2 Case Study 2 : Orange Telecom UK

Corporate Profile
H Orange είναι πρωτοπόρα τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο στην 

προσφορά ασύρματων υπηρεσιών και προϊόντων. Έχει τη φήμη επιχείρησης με 

επιτυχημένες διαφημιστικές καμπάνιες προώθησης νέων καινοτόμων προϊόντων που 

έπονται της ξεκάθαρης αναγνώρισης-εντοπισμού των πραγματικών αναγκών των 

καταναλωτών.

Εφαρμογή Interim Management
Μία εταιρεία λοιπόν όπως η Orange με προσανατολισμό στο marketing, έπρεπε να 

εξετάσει με προσοχή την πρόσληψη του υπεύθυνου marketing όταν δημιουργήθηκε η 

αντίστοιχη ανάγκη. Το δίλημμα που αντιμετώπιζε ήταν αφενός να μη βιαστεί στη λήψη
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πιθανών επιπόλαιων αποφάσεων που θα επηρέαζαν σημαντικά τη φήμη της εταιρείας κι 

αφετέρου δεν έπρεπε να αναστείλει τη λειτουργία κρίσιμων projects μέχρι την ανεύρεση 

και πρόσληψη του κατάλληλου στελέχους.

Σύμφωνα με τον Simon Cartwright, υπεύθυνο Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων, η Orange 

χρειαζόταν κάποιον που να παίρνει αποφάσεις, να επανεξετάζει στρατηγικές, να μετέχει 

στις διαδικασίες της επιχείρησης και ουσιαστικά θα κρατήσει “το οχυρό” μέχρι να γίνει 

πρόσληψη ενός μόνιμου στελέχους με τα κατάλληλα προσόντα.

Το πρόβλημα λύθηκε με την πρόσληψη της διεθνούς φήμης και εμπειρίας marketeer 

Hilary Atherton ως Interim Marketing Director. Της ανατέθηκε λοιπόν η διοίκηση του 

Τμήματος Marketing, δυναμικότητας 165 ατόμων και προϋπολογισμού £65 

εκατομμυρίων και με μεγάλο αριθμό αποφάσεων που έπρεπε άμεσα να ληφθούν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Hilary Atherton για έναν interim management δεν 

υπάρχει “μήνας του μέλιτος”, αλλά για να πετύχεις πρέπει να αποδείξεις άμεσα τόσο ότι 

έχει κάνει την ίδια δουλειά ξανά, όσο και ότι είσαι αντάξιος της πρόσκλησης.

Στη διάρκεια των επτά μηνών συνεργασίας, η Hilary διαχειρίστηκε την διαφημιστική 

καμπάνια της εταιρείας, συμμετείχε στη σύναψη αρκετών διεθνών συνεργασιών αλλά 

και λειτούργησε ως σύμβουλος της επιχείρησης.

Ήταν η πρώτη φορά που η Orange αξιοποίησε το interim management και σύμφωνα με 

τον Simon Cartwright, τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά ώστε υπάρχει σκέψη 

στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και πάλι.

4.3.3 Case Study 3 : Orange Switzerland

Ο χειμώνας του 1997 και η άνοιξη του 1998 ήταν περίοδος έντονης δραστηριότητας για 

τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη. Οι λιγοστές εναπομείναντες 

άδειες ασύρματης επικοινωνίας GSM 900/1800, που παρουσίαζαν μεγάλη δυναμική 

κερδοφορίας, υπόκειντο στη διαδικασία της προσφοράς. Το Τμήμα των διεθνών 

επενδύσεων της Orange στο διάστημα αυτό ήταν ιδιαίτερα ενεργό και επιτυχημένο. 

Συμμετείχε σε κοινοπραξίες που απέκτησαν άδειες κινητής τηλεφωνίας στην Αυστρία, 

Ολλανδία, Βέλγιο και Ελβετία και αντιμετώπιζε τώρα το δύσκολο και επικίνδυνο έργο της 

διοίκησης, στελέχωσης και λειτουργίας δικτύων σε πολλές χώρες στο εξωτερικό το ίδιο 

σχεδόν χρονικό διάστημα.

Η συμφωνία της Ελβετίας έγινε σε συνεργασία με την Viag Interkom της Γερμανίας και 

τοπικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένου της Τράπεζας Banque Cantonale de Vaud. 

Η άδεια δόθηκε επίσημα το Μάιο του 1998 με ιδιαίτερα αυστηρούς και συνάμα
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ενδιαφέροντες όρους, όπως να λειτουργήσει μέσα σε ένα χρόνο και να καλύψει κατ’ 

ελάχιστο το 50% του πληθυσμού.
Η άμεση απαίτηση των μετόχων ήταν να σχηματιστεί η αρχική ομάδα των στελεχών που 

θα ξεκινούσαν το δύσκολο έργο προς όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα, σχεδιασμό του 

δικτύου, απόκτηση χώρων και κατασκευή εγκαταστάσεων, διαφήμιση και προβολή, 

φροντίδα και επίβλεψη των πωλήσεων και των πελατών. Σημειώνεται ότι η 

τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελβετίας λειτουργούσε με μονοπωλιακές συνθήκες και η 

ζήτηση των ασύρματων επικοινωνιών ήταν ακόμη πολύ μικρή.

Η λύση που εφαρμόστηκε ήταν ένα διοικητικό σχήμα, κατά το Γερμανικό πρότυπο, 

τεσσάρων Γενικών Διευθυντών που λογοδοτούσαν στο Δ/νοντα Σύμβουλο. Η θέση του 

Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων, Marketing και φροντίδας των πελατών δόθηκε στον 

interim manager Brendan Sherry, ο οποίος μετακόμισε στη Λοζάννη τον Ιούνιο του 

1998.

Η κοινοπραξία είχε υιοθετήσει το όνομα της Orange και τις αξίες της, όπως απλά, δίκαια 

και προσιτά τιμολόγια, καινοτομία, ειλικρίνεια και φιλικότητα στις σχέσεις. Οι αξίες αυτές 

έπρεπε να ελεγχθούν στην πράξη αν συγκινούσαν τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, 

όπως ανέφερε ο Sherry “το 50% της διαφημιστικής προσπάθειας έγινε πριν την 

ενεργοποίηση του δικτύου και τα αποτελέσματα οδήγησαν στη δημιουργία μιας απλής 

και κατανοητής πολιτικής τιμών που τελικά αντάμειψε την εταιρεία με σημαντικές 

πωλήσεις και κέρδη”.

Από το Σεπτέμβριο του 1998 οι απαιτήσεις μεταβλήθηκαν από το σχεδιασμό στην 

ενεργοποίηση. Οι ανάγκες πρόσληψης προσωπικού ήταν μεγάλες και πιεστικές. 

Περίπου διακόσια πλήρως εκπαιδευμένα άτομα θα έπρεπε να στελεχώσουν τις θέσεις 

προώθησης-προβολής και φροντίδας των πελατών μέχρι την άνοιξη του 1999. Όπως 

αναφέρει ο Sherry “σε μια κλειστή μονοπωλιακή αγορά με ελάχιστη ή σχεδόν ανύπαρκτη 

κινητικότητα και ελάχιστη επιδεξιότητα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, έπρεπε να 

επιλεγεί διαφορετική πολιτική ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι έγινε επιλογή ταλαντούχων 

εργαζομένων από άλλο κλάδο που ταυτίζονταν με τις αρχές και την κουλτούρα της 

Orange και εκπαιδεύτηκαν ώστε να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες ανάγκες”.

Η απασχόληση του Sherry ως interim manager ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1998 και 

όπως ο ίδιος αναφέρει “οι απαιτήσεις του έργου που του ανατέθηκε ήταν κυριολεκτικά 

εξουθενωτικές, αλλά η πρόκληση της συμμετοχής στη δημιουργία από το μηδέν μιας 

νέας σύγχρονης εταιρείας του προσέφερε μια νέα καταπληκτική εμπειρία”.
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4.4 Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Benchmarking (συγκριτική αξιολόγηση) [2] είναι η διαδικασία σύγκρισης της λειτουργίας 

μιας επιχείρησης ή οργανισμού σε σχέση με μία άλλη επιχείρηση που παρουσιάζει 

ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξή της ή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ίδιου ή 

συναφούς κλάδου. Η σύγκριση γίνεται σε έναν μεγάλο πλήθος από μετρήσιμες 

παραμέτρους λειτουργίας.

To Benchmarking χρησιμοποιείται σε στρατηγικό επίπεδο για να καθοριστούν τα 

πρότυπα επιδόσεων σε τέσσερις επιχειρησιακές προτεραιότητες :

• Ικανοποίηση πελατών,

• Υποκίνηση και ικανοποίηση εργαζομένων,

• Μερίδιο αγοράς,

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων,

και σε λειτουργικό επίπεδο για να γίνουν κατανοητές οι άριστες πρακτικές ή οι 

διαδικασίες οι οποίες βοηθούν άλλες επιχειρήσεις να έχουν παγκόσμιες επιδόσεις.

To Benchmarking είναι ένας δείκτης για το ποια έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι η 

απόδοση των λειτουργιών της επιχείρησης. Είναι μια συνεχής διαδικασία με πιθανότερο 

χρόνο εισαγωγής όταν η επιχείρηση χάνει μερίδιο αγοράς, όταν η κερδοφορία μειώνεται 

ή όταν αυξάνεται η δυσαρέσκεια των πελατών. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν για μια 

επιχείρηση δεν είναι ορατός ο κίνδυνος, τότε δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να 

βελτιωθούν τα λειτουργικά κόστη, τα κέρδη και η ικανοποίηση των πελατών.

To Benchmarking δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εντοπίσει τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της όσον αφορά την εσωτερική της λειτουργία, τη σχέση της με πελάτες 

και προμηθευτές, τις δυνατότητες ανάπτυξης καθώς και τα σημεία στα οποία 

απαιτούνται παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις μπορούν να είναι ενδεχόμενη ανακατανομή 

προσωπικού, ενδεχόμενη εφαρμογή άλλων μεθόδων ή την απλή επισήμανση τομέων 

στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η έρευνα του Benchmarking δίνει 

στον manager τις λεπτομερείς πληροφορίες που χρειάζεται για τις άριστες λειτουργικές 

πρακτικές του κλάδου, οι οποίες μεταφερόμενες αυτούσιες ή τροποποιημένες 

δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος της επιχείρησης που θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί το Benchmarking. Αυτό οφείλεται τόσο στο σχετικά χαμηλό κόστος, όσο και 

στο γεγονός ότι η διάγνωση μπορεί να περιλάβει συγκεκριμένους επιλεγμένους τομείς 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Θα ήταν πάντως επιθυμητή η ύπαρξη κάποιας διοικητικής 

δομής όπως επίπεδα ιεραρχίας, οργανωμένα τμήματα παραγωγής και διοίκησης κλπ.
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Στα πρώτα χρόνια ευρείας εφαρμογής του Benchmarking η εστίαση αφορούσε τις 

μετρήσεις ανταπόκρισης των πελατών, τη μείωση του κόστους, τη μείωση του 

ποσοστού λαθών ή τη βελτίωση της χρονικής διάρκειας μιας διεργασίας. Οι εφαρμογές 

αυτές αναφερόταν στην αντίδραση σε κάποια προβλήματα και στην προσπάθεια 

αποτελεσματικής επίλυσής τους μέσω του Benchmarking. Συχνά η επίλυση αυτή 

εισήγαγε καινοτομία στην επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι εταιρείες αιχμής διαπίστωσαν ότι υπάρχει αποδοτικότερος 

τρόπος εφαρμογής του Benchmarking, η εστίαση και βελτίωση των διαδικασιών της 

επιχείρησης οι οποίες συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της. Αυτές οι διαδικασίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελιοληψία, διαχείριση της παραγγελίας, παράδοση 

προϊόντων, τιμολόγηση και είσπραξη. Δηλαδή επικεντρώνονται οι προσπάθειες στη 

βελτίωση των διαδικασιών που συμβάλουν στα αποτελέσματα, στους στόχους και τις 

προτεραιότητες της επιχείρησης. Αυτή είναι η νέα επαναστατική προοπτική του 

Benchmarking. Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι καλύτερες επιδόσεις 

αποκτώνται μόνο από αλλαγή των διαδικασιών και συγκεκριμένα τη βελτίωση κρίσιμων 

διαδικασιών με την υιοθέτηση των άριστων πρακτικών.

4.4.1 Τύποι Benchmarking

Υπάρχουν αρκετοί τύποι δραστηριοτήτων Benchmarking και ο κάθε τύπο 

προσδιορίζεται από το στόχο ή το αντικείμενο της δραστηριότητας. Σε όλους όμως τους 

τύπους αυτούς η βασική διαδικασία του Benchmarking παραμένει η ίδια. 

α. Εσωτερικό Benchmarking : Σε πολλές επιχειρήσεις, κάποιες ειδικές επιχειρησιακές 

πρακτικές λειτουργούν σε περισσότερες της μιας γεωγραφικές περιοχές της χώρας, σε 

πολλά τμήματα ή οργανωσιακές μονάδες ή ακόμη και σε διαφορετικές χώρες. Πολλές 

επιχειρήσεις αρχίζουν τις δραστηριότητές τους στο Benchmarking συγκρίνοντας τις 

ενδοεπιχειρησιακές πρακτικές. Η εταιρία φυσικά δεν θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό 
ανακαλύπτει άμεσα τις βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές αλλά απλώς ότι είναι μια 

αφετηρία για τον προσδιορισμό τους.

Το εσωτερικό Benchmarking θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικότητες στις διαδικασίες του 

ίδιου έργου μέσα στην επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής διαφοράς, της 

τοπικής επιχειρησιακής παράδοσης ή τη διαφορά νοοτροπίας των managers ή των 

εργαζομένων. Το εσωτερικό Benchmarking υποθέτει ότι κάποιες από τις διαδικασίες 

που υφίστανται σε ένα τμήμα της επιχείρησης μπορεί να είναι πιο αποδοτικό και πιο 

αποτελεσματικό από ότι σε κάποιο άλλο τμήμα. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν τα 

εσωτερικά πρότυπα επίδοσης της επιχείρησης, να μεταφερθεί σημαντική ποσότητα
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πληροφορίας από ένα τμήμα της επιχείρησης σε ένα άλλο και με τον τρόπο αυτό να 

καθοριστούν οι άριστες ενδοεπιχειρησιακές πρακτικές.

Πολλές επιχειρήσεις όπως η DEC, η AT&T και η DuPont επιμένουν ότι όλες οι 

προσπάθειες Benchmarking ξεκινούν με μια εξονυχιστική έρευνα και κατανόηση των 

εσωτερικών εργασιών, πριν επιχειρηθεί οποιοδήποτε τόλμημα με τον έξω κόσμο. Αυτή η 

εσωτερική γνώση αποτελεί τη βάση για κάθε μεταγενέστερη έρευνα και μέτρηση που θα 

περιλαμβάνει και εξωτερικούς συμμετέχοντες.

β. Ανταγωνιστικό Benchmarking : Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των προϊόντων, των 

υπηρεσιών και των διαδικασιών του έργου των άμεσων ανταγωνιστών της επιχείρησης. 

Ο στόχος είναι, αφού εξευρεθούν οι ειδικές πληροφορίες των ανταγωνιστών, να 

συγκριθούν με τις αντίστοιχες της επιχείρησης.

Το ανταγωνιστικό Benchmarking είναι χρήσιμο σε μια επιχείρηση για την τοποθέτηση 

των προϊόντων και υπηρεσιών της. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρησιακές πρακτικές 

των ανταγωνιστών δεν αντιπροσωπεύουν καλύτερες πρακτικές από τις αντίστοιχες της 

επιχείρησης. Όμως και στην περίπτωση αυτή, η πληροφορία είναι πολύτιμη επειδή οι 

εφαρμοζόμενες πρακτικές από τους ανταγωνιστές επηρεάζουν την αντίληψη που έχουν 

γι’ αυτούς οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι μέτοχοι και οι δυνητικοί πελάτες της 

επιχείρησης. Επηρεάζουν ακόμη, τους παρατηρητές και μελετητές του κλάδου και όλους 

αυτούς που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησης.

Συχνά οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν τεχνολογίες και επιχειρησιακές πρακτικές που 

είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις αντίστοιχες της επιχείρησης. Έχουν πρόσβαση στα ίδια 

κανάλια marketing ή κοινούς προμηθευτές. Ο προσδιορισμός των ομοιοτήτων και 

κοινών στοιχείων γενικότερα αποτελεί δυνητικό πλεονέκτημα στο Benchmarking.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ανταγωνιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 

συμμετάσχουν σε ένα κοινό project, σε περιοχές που δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Αυτές οι 

κοινές προσπάθειες μπορεί να συνεπάγονται έρευνες και εκτός του κοινού κλάδου, αλλά 

οπωσδήποτε περιλαμβάνουν την κοινοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των 

ανταγωνιστών που συμμετέχουν στο project. Παράδειγμα συνεργασίας στο 

Benchmarking είναι το Telecommunications Benchmarking Consortium αποτελούμενο 

από 18 τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, οι οποίες ανταγωνίζονται η μία την άλλη, όπως η 

AT&T, η Bell Atlantic, η MCI, η Ameritech, η GTE, η British Telecom, η Bell Canada κ.α. 

Αυτή η ομάδα καθιέρωσε έναν ανταγωνιστικό χάρτη, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο 

μελέτης Benchmarking σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος.

ν. Λειτουονικό (functional Benchmarking): Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό προϊόντων, 

υπηρεσιών και διαδικασιών μιας επιχείρησης, η οποία εκτελεί μερικές ίδιες λειτουργίες 

με την επιχείρηση αλλά ανήκει σε άλλον κλάδο. Ο στόχος είναι να εντοπισθούν οι
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άριστες πρακτικές σε οποιαδήποτε επιχείρηση για την οποία υπάρχει η φήμη της 

τελειότητας στη συγκεκριμένη περιοχή που μελετάται. Η λέξη λειτουργικό 

χρησιμοποιείται επειδή το Benchmarking στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει κυρίως ειδικές 

επιχειρησιακές δραστηριότητες σε μια δεδομένη λειτουργική περιοχή, όπως είναι η 

παραγωγή, το marketing, engineering ή οι ανθρώπινοι πόροι.

Ένα κλασσικό παράδειγμα λειτουργικού Benchmarking είναι η σύγκριση από τη Xerox 

Corporation των πρακτικών της με τις αντίστοιχες της L.L. Bean, η οποία είχε 

αναγνωριστεί ως ο ηγέτης του κλάδου της στη διαχείριση των παραγγελιών και στις 

λειτουργίες αποθήκευσης. Η Xerox ξεκίνησε τη διαδικασία του λειτουργικού 

Benchmarking, ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους της l_.l_.Bean και άρχισε τη 

διαδικασία εκμάθησης του τρόπου διαχείρισης των παραγγελιών και των λειτουργιών 

αποθήκευσης.

δ. Generic Benchmarking : Είναι η σύγκριση μιας διαδικασίας με αντίστοιχη άλλης 

εταιρίας που θεωρείται ότι έχει καινοτόμες διαδικασίες. Πολλοί αναλυτές περιλαμβάνουν 

το είδος αυτό μαζί με το λειτουργικό Benchmarking. Η έρευνα επικεντρώνεται αυστηρά 

στη διαδικασία και μπορεί η εξεταζόμενη εταιρεία να ανήκει σε ένα εντελώς διαφορετικό 

κλάδο.

Η προσέγγιση είναι ότι πολλές διαδικασίες έχουν παρόμοιες απαιτήσεις, όπως η 

λειτουργία τιμολόγησης για μια βιομηχανία ή μια εταιρία υπηρεσιών, ένα νοσοκομείο ή 

ένα ξενοδοχείο. Αυτό το είδος Benchmarking εστιάζεται περισσότερο σε διαδικασίες 

εργασιών παρά στις επιχειρησιακές πρακτικές μιας επί μέρους επιχείρησης ή ενός 

κλάδου.

4.4.2 Case Study : Εφαρμογή Benchmarking στην Pacific Bell[1]

Η Pacific Bell παρείχε τοπικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και πρόσβαση σε υπεραστικές 

(long distance) υπηρεσίες για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Αρχικά αποτελούσε τμήμα της AT&T μέχρι που το 1984, ύστερα από το νόμο 

για την απορρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, η ΑΤ& Τ διασπάστηκε σε πολλά 

τμήματα. Ύστερα από τη διάλυση αυτή η Pacific Bell και η Pacific Telesis, που ήταν η 

περιφερειακή τηλεπικοινωνιακή εταιρία που την ήλεγχε, αναδιοργανώθηκαν για να 

αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό σε μια ελεύθερη και απορρυθμισμένη αγορά. Μια από 

τις πρώτες κινήσεις της ήταν η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Έτσι μέσα σε μια 

πενταετία οι εργαζόμενοι στην εταιρία μειώθηκαν από 115.000 σε λιγότερους από 

48.000. Στα μέσα του 1997 η Pacific Telesis και οι θυγατρικές της, περιλαμβανομένης 

και της Pacific Bell, εξαγοράσθηκαν από την Southwestern Bell Corporation (SBC).
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Στην έντονα ανταγωνιστική τηλεπικοινωνιακή αγορά που ακολούθησε τη διάσπαση της 

At&T, η Pacific ΒβΙΙαναζήτησε τρόπους για να βελτιώσει την παραγωγικότητά της, την 

ποιότητα των υπηρεσιών της και τα προϊόντα και της υπηρεσίες που παρείχε στους 

πελάτες της. Το 1989 άρχισε να αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας 

και ξεκίνησε ένα μικρό επιχειρησιακό κέντρο ποιότητας, το οποίο γρήγορα άρχισε να 

επικεντρώνεται στις τάσεις και διαδικασίες της ποιότητας, περιλαμβάνοντας και το 

Benchmarking. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κέντρο ποιότητας έγινε ένα κέντρο 

έρευνας για Benchmarking με συνεχείς μελέτες, εξωτερικές επαφές και την έκδοση ενός 

ενδοεπιχειρησιακού ενημερωτικού φυλλαδίου.

Εξαιτίας των benchmarks η Pacific Bell έγινε περισσότερο ανταγωνιστική. Το 

Benchmarking προσανατόλισε την επιχειρησιακή κουλτούρα στην ικανοποίηση των 

πελατών, στην αποκέντρωση και στην εξουσιοδότηση των εργαζομένων να προβαίνουν 

στη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το Benchmarking η 

εταιρία προσδιόρισε τους αποτελεσματικούς προμηθευτές, παρακολούθησε τις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και εφήρμοσε καινοτόμες πρακτικές οι οποίες 

βελτίωσαν την παραγωγικότητα. To Benchmarking απετέλεσε το κρίσιμο εργαλείο για τη 

συνεχή βελτίωση της Pacific Bell.

To 1992 η εταιρία ανέλυσε και συνόψισε τους τρόπους και τις διαδικασίες για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης των πελατών. Η μελέτη αυτή συγκεκριμένα εξέταζε το κατά πόσο η 

Pacific Bell μετρούσε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα την ικανοποίηση των πελατών 

και πρότεινε τρόπους βελτίωσης, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων για 

την εταιρία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το κόστος υλοποίησης του project, με 

πρόχειρους υπολογισμούς, ανήλθε στα $70.000, ενώ η άμεση εφαρμογή των 

προτάσεων που προέκυψαν οδήγησε στην εξοικονόμηση τουλάχιστον $ 5 

εκατομμυρίων ετησίως.

4.5 Outsourcing-παροχή υπηρεσιών από τρίτους

Με τον όρο “outsourcing” εννοείται η εκχώρηση / ανάθεση της εκτέλεσης 

ολοκληρωμένων λειτουργιών / διαδικασιών ενός Φορέα σε εξωτερικό προμηθευτή, ο 

οποίος αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης, διαχείρισης και υποστήριξης της 

διαδικασίας, εξασφαλίζοντας καθορισμένο (και μετρήσιμο) επίπεδο ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας με βάση μία Σύμβαση Παροχής Εγγυημένων Υπηρεσιών 

(Service - Level Agreement - SLA).

Ετσι, το Outsourcing δεν είναι παρά μια μορφή προμήθειας, κύριο διακριτικό της οποίας 

είναι ότι στην περίπτωσή της, ο αγοραστής δεν υποδεικνύει στον προμηθευτή τον τρόπο
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εκτέλεσης των καθηκόντων του, αλλά αντίθετα, εστιάζεται στην ορθή παραλαβή από τον 

προμηθευτή των αποτελεσμάτων της εργασίας ή λειτουργίας που έχει μεταβιβάσει 

(αγοράσει), αφήνοντας τον τρόπο και την διαδικασία επίτευξης των αποτελεσμάτων 

αυτών στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή.

Ο τομέας του outsourcing άρχισε να συστήνεται πριν από είκοσι χρόνια περίπου, όταν 

μικρές επιχειρήσεις άρχισαν να απασχολούν εργαζομένους στη συναρμολόγηση 

ηλεκτρονικών μερών με το χέρι. Στον απόηχο της ευημερίας του τομέα τεχνολογίας και 

στο πλαίσιο του κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων, μια σειρά από διεθνείς 

κολοσσούς έκαναν την εμφάνισή τους, που αναλάμβαναν δράση στην προμήθεια, 

συναρμολόγηση, κατασκευή τελικού προϊόντος και την άμεση παράδοσή τους στους 

τελικούς χρήστες. Η Ericsson, για παράδειγμα, έχει αναθέσει την κατασκευή όλων των 

μοντέλων της κινητής τηλεφωνίας στη Flextronics.

Άλλη μια ιδιάζουσα περίπτωση που αφορά το outsourcing είναι το co-sourcing. Σε 

αρκετές περιπτώσεις το co-sourcing ορίζεται ως μία σχέση, όπου τα μέλη της έχουν μια 

συνεχή συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών τους. 

Στην πραγματικότητα όμως ο όρος έχει μια διαφορετική έννοια και χρησιμοποιείται για 

τον ορισμό μιας σχέσης, όπου ο προμηθευτής γίνεται συνεργάτης στο σχεδίασμά και 

στην αλλαγή των διαδικασιών της εταιρίας του αγοραστή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει 

να φέρει σε πέρας υπηρεσίες, που επεκτείνονται σε κλίμακα επιχείρησης, ενώ εππτλέον 

παρέχει συμβουλές σε επίπεδο λειτουργικών διαδικασιών.

4.6 Μέθοδος Six Sigma [4]

Η μέθοδος Six Sigma πρωτοεμφανίστηκε στη Motorola από τον πατέρα της μεθόδου Bill 

Smith. Ο αρχικός προσανατολισμός της ήταν η ποιότητα. Το 1989, ο τότε πρόεδρος της 

Motorola Bob Galvin ανέθεσε στον Mikel Harry την αποστολή να εφαρμόσει τα πρότυπα 

της Six Sigma σε 100.000 υπαλλήλους της εταιρίας που βρίσκονταν σε 52 διαφορετικές 
τοποθεσίες και μιλούσαν 14 διαφορετικές γλώσσες. Το 1991 η εταιρία ABB (Asea Brown 

Boveri) μετατόπισε τον προσανατολισμό της Six Sigma από ΠΡΩΤΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε 

ΠΡΩΤΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, δίνοντας όμως μεγάλη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα. Η 

AlliedSignal είναι η εταιρεία που δημιούργησε τη σημερινή οργανωτική δομή της Six 

Sigma (Champion, Mentors, Master Black-belts, Black-belts, Green-belts).

Η μέθοδος Six Sigma βασίζεται στην εφαρμογή μιας δομημένης διαδικασίας 5 φάσεων 

και εφαρμοσμένων στατιστικών, με σκοπό να εντοπίσει τις περιοχές όπου μπορεί να 

επέλθει βελτίωση, εφαρμόζοντας τις βελτιώσεις, μετρώντας την επιτυχία και
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διατηρώντας τον έλεγχο της διαδικασίας. Η εν λόγω διαδικασία εμφανίζεται εποπτικά 

στο παρακάτω διάγραμμα.

Αυτή η δυνατότητα μέτρησης της επιτυχίας της μεθόδου Six Sigma είναι και ένας από 

τους λόγους της υιοθέτησης της διαδικασίας αυτής από περισσότερες από 3.000 

εταιρίες παγκοσμίως (Motorola,ABB, Allied Signal, General Electric, IBM, Rolls Royce, 

3M, Ideal Standard κλπ).

Η μέθοδος Six Sigma λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι ο καθορισμός υψηλών 

προδιαγραφών (World Class Manufacturing) ποιότητας, που αγγίζουν την τελειότητα 

(3,4 λάθη ανά εκατομμύριο προσπαθειών). Το δεύτερο είναι οι τυποποιημένες 

διαδικασίες που βοηθούν στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω προδιαγραφών.

Η μοναδικότητα της μεθόδου βασίζεται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, στην ακρίβεια των 

μετρήσεών της, λόγω της χρήσης στατιστικής ανάλυσης και δεύτερον, στην ικανότητα 

της πρακτικής εφαρμογής στη γραμμή παραγωγής ή οποιοσδήποτε υπηρεσίας.
Η μέθοδος Six Sigma μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια ακριβή και ξεκάθαρη εικόνα 

για την παραγωγή ή υπηρεσία, αλλά ταυτόχρονα να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την 

επιτυχία της μεθόδου όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης.

Ποια όμως είναι τα αρχικά κέρδη από την εφαρμογή της μεθόδου Six Sigma; Η εμπειρία 

των περισσοτέρων οργανισμών δείχνει ότι, στη σημερινή κατάσταση της αγοράς, η 

μετριότητα δεν είναι ανταγωνιστική. Αυτό είναι και το σκεπτικό με βάση το οποίο 

διαμορφώθηκε η μέθοδος Six Sigma. Μια μέθοδος που βασίζεται στη μείωση του 

κόστους, αλλά ταυτόχρονα και στη σχεδόν ολοκληρωτική μείωση των λαθών.
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Τα 6 επίπεδα της μεθόδου Six Sigma
Επίπεδο
Sigma

Απόδοση
Αποτυχημένες προσπάθειες 
ανά εκατομμύριο ευκαιριών

Κόστος χαμηλής 
ποιότητας

1 30,9% 690.000
μεγαλύτερο από το 

50% των πωλήσεων

2 69,2% 308.000
50-40% των 

πωλήσεων

3 93,3% 66.807
25-40% των 

πωλήσεων

4 99,4%
6.210 (μέσος όρος 

βιομηχανίας)

15-25% των 

πωλήσεων

5 99,98% 233 5-15% των πωλήσεων

6 99,9997% 3,4 (World Class)
λιγότερο από 1 % των 

πωλήσεων

Οι περισσότεροι οργανισμοί λειτουργούν περίπου στα 3 με 4 Sigma και γι’ αυτό, όπως 

φαίνεται από τον πίνακα, τα ελαττωματικά προϊόντα που παράγουν τους κοστίζουν 

μεταξύ 15% έως 25% επί των πωλήσεων. Οι οργανισμοί με υψηλά πρότυπα (World 

Class Manufacturing) εφαρμόζουν τη μέθοδο Six Sigma, κατεβάζοντας έτσι το κόστος 

της χαμηλής ποιότητας σε λιγότερο από το 1% των πωλήσεων, δηλαδή ποσοστό 
επιτυχίας 99,9997%.

Ας δούμε με μερικά παραδείγματα [6) τι σημαίνει 4 Sigma ή ποσοστό απόδοσης 99,4% 

για τις σύγχρονες επιχειρήσεις :

• 2.000 αντικείμενα ανά ώρα χάνονται στο ταχυδρομείο,

• περισσότερες από 15.000 τυχαίες πτώσεις μωρών κάθε χρόνο από τα χέρια 
νοσοκόμων ή μαιευτήρων,

• 500 αποτυχημένες επεμβάσεις την εβδομάδα,

• 2 προβληματικές προσγειώσεις στα μεγαλύτερα αεροδρόμια κάθε μέρα,

• 20.000 λανθασμένες χορηγήσεις φαρμάκων κάθε χρόνο,

• μη ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού για 9 ώρες περίπου κάθε χρόνο.

Είναι οι παραπάνω αποδόσεις αρκετές ή μήπως θα πρέπει να υιοθετηθούν αποδόσεις 

99,9997% με τη μέθοδο Six Sigma.

Η επιτυχία εφαρμογής της μεθόδου Six Sigma εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή της 

διοίκησης του οργανισμού καθώς και όλων των βαθμιδών που εφαρμόζουν τη μέθοδο. 

Η επιτυχία επίσης στηρίζεται στη σωστή εφαρμογή των 5 φάσεων της μεθόδου
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διαμέσου των projects που ορίζονται από τις ανώτερες βαθμίδες και υλοποιούνται από 

τις μεσαίες βαθμίδες.
Η μέθοδος Six Sigma δεν απαιτεί τη δαπάνη σημαντικών κεφαλαίων, παρά μονάχα την 

επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Απαιτεί 

όμως, τη μεσοπρόθεσμη δέσμευση της διοίκησης για τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης 

διαμέσου ενεργού ενδιαφέροντος, υποστήριξης και παροχής των απαραίτητων μέσων. 

Η αποκομιδή των κερδών ξεκινάει άμεσα με την ολοκλήρωση των πρώτων projects που 

θα ανατεθούν.

4.6.1 Case Study : Εφαρμογή μεθόδου Six Sigma στη Motorola [6]

Η Motorola, από τους πρώτους που απέσπασαν το βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige 

National Quality Award, έθεσε το 1987 τους παρακάτω στόχους βελτίωσης με τη 

βοήθεια της μεθόδου Six Sigma :

«Βελτίωση τουλάχιστον δέκα φορές της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

μέχρι το 1989 και τουλάχιστον 100 φορές μέχρι το 1991. Πλήρης υιοθέτηση της 

μεθόδου six sigma μέχρι το 1992. Ταχύτατη διάδοση σε κάθε δραστηριότητα της 

επιχείρησης πνεύματος αφοσίωσης στην ποιότητα και επίτευξη κουλτούρας 

συνεχούς βελτίωσης για να εξασφαλιστεί η πλήρης ικανοποίηση των πελατών. 

Τελικός και μοναδικός στόχος η εξαφάνιση των ελαττωμάτων σε κάθε 

δραστηριότητα της επιχείρησης.»

Στη Motorola, οι λέξεις six sigma έγιναν μέρος της καθημερινής ομιλίας των 

εργαζομένων. Γι’ αυτούς σήμαινε «σχεδόν τέλειο» έστω και αν δεν κατανοούσαν 

πλήρως τις στατιστικές λεπτομέρειες. Μερικοί μάλιστα έλεγαν στους συναδέλφους τους 

να έχουν ....six sigma Σαββατοκύριακο!!!.

Από τη στιγμή καθορισμού των στόχων, η Motorola έκανε πολλά βήματα προόδου για 

την επίτευξή τους, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να φθάσει το επίπεδο six sigma σε 
πολλές διεργασίες και σε άλλες το επίπεδο τέσσερα ή πέντε sigma. Ακόμη όμως και στα 

τμήματα που επετεύχθη το επίπεδο six sigma οι εργαζόμενοι συνέχισαν την 

προσπάθεια για την επίτευξη του τελικού στόχου των μηδενικών ελαττωμάτων.

4.7 Customer Relation Management

Δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία ότι, για τις περισσότερες επιχειρήσεις ισχύει το 

ακόλουθο τρίπτυχο:
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■ μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, η οποία πολλές φορές ίσως να παραμένει 
αδρανής,

■ έντονος ανταγωνισμός από υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρήσεις στον κλάδο,
■ ανύπαρκτη έως ελάχιστη διαφοροποίηση στα προσφερόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι οι καταναλωτές έχουν τη χωρίς προηγούμενο 
πολυτέλεια να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις που είναι 
πανομοιότυπες ή περίπου ίδιες.
Πώς αντιδρούν όμως οι επιχειρήσεις απέναντι σ’ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα που 
συμπιέζει αναπόφευκτα τα περιθώρια κέρδους τους; Για πολλές επιχειρήσεις, η 
απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι προφανής, εύκολη και γρήγορη 
συγχωνεύσεις διευθύνσεων και τμημάτων, περιορισμοί εξόδων και δαπανών, περικοπές 
προσωπικού ώστε η επιχείρηση να καταστεί περισσότερο κερδοφόρα. Όλη αυτή η 
προσοχή όμως που δίνεται στο κέρδος της επιχείρησης έχει “τυφλώσει" τα στελέχη των 
επιχειρήσεων από αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο και μοναδικό μέλημά του 
ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. Ο πελάτης είναι εκείνος ο οποίος έχει την αστείρευτη δύναμη να αλλάξει 
τους αριθμούς της επιχείρησης στον ετήσιο ισολογισμό. Για τις λιγοστές επιχειρήσεις 
που αντιλαμβάνονται την πραγματική αξία του πελάτη, ο δρόμος προς την κερδοφορία 
περνάει μέσα από διαφορετικά μονοπάτια περισσότερο δημιουργικά και ταυτόχρονα 
ανταγωνιστικώς διατηρήσιμα. Τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών κατανοούν και 
αποδέχονται ότι ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
κερδοφορία της επιχείρησης. Γνωρίζουν ότι υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης έχουν ως 
αποτέλεσμα περισσότερα κέρδη. Η παραπάνω διαπίστωση οδηγεί τις εταιρείες αυτές να 
υιοθετήσουν καινούργιες προσεγγίσεις και προβληματισμούς στον τρόπο λειτουργίας 
τους όπως :

ν' προσανατολισμός προς τον πελάτη 
ν' εξυπηρέτηση πελατών 
ν' φροντίδα πελατών 
ν' πρότυπα ποιότητος 
ν' πιστοποιήσεις ποιότητας 
ν' μετρήσεις της ικανοποίησης πελατών 
ν' προγράμματα πιστότητας πελατών

Πρότυπα επιχειρησιακής λειτουργίας και δράσης, σαν αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, 
έχουν ένα και μοναδικό στόχο, πώς να διαφοροποιήσουν την επιχείρηση από τους 
ανταγωνιστές, ώστε αυτή να διατηρήσει μόνιμους και πιστούς πελάτες.
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Ο στόχος αυτός σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση και 
μακροχρόνια προοπτική πρέπει να μεταλλάξουν τον τρόπο σκέψης των στελεχών τους, 
ώστε να κάνουν την υπέρβαση :

από την πραγματοποίηση μιας πώλησης στο ξεκίνημα μιας σχέσης,
«° από το κλείσιμο μιας συμφωνίας στο κτίσιμο πιστότητας,
«° από το κάνω απλά μια πώληση στην προσέλκυση και διατήρηση αφοσιωμένων 

πελατών
«° από τη μάχη στο ράφι στον πόλεμο για τον καταναλωτή.

Έχει όμως ενδιαφέρον να προβληματιστούμε στο τι σημαίνει ΠΕΛΑΤΗΣ για τις 
επιχειρήσεις που τον τοποθετούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής 
τους. Είναι πιθανόν, λοιπόν για τις εταιρείες αυτές ο πελάτης να είναι: 

ο συνεργάτης
ο κάποιος με τον οποίο έχω μια πολύ στενή και βαθιά σχέση 
ο κάποιος με τον οποίο είμαστε μαζί μέχρι το ορατό τέλος 
ο κάποιος με τον οποίο ανακαλύπτω μαζί το τέλος 
ο κάποιος με τον οποίο είμαι συναισθηματικά δεμένος
ο κάποιος με τον οποίο δεν μπορώ να δουλέψω αν δεν υπάρχει απεριόριστη 

εμπιστοσύνη
ο ένας επαγγελματίας ο οποίος όπως κι εγώ καταπιάνεται με δύσκολα 

προβλήματα
ο η πηγή της φήμης μου, για το καλύτερο ή το χειρότερο 
ο ο νούμερα ένα από στόμα σε στόμα διαφημιστής μου 
ο κάποιος ο οποίος αναπτύσσεται μαζί μου 
ο κάποιος ο οποίος χάνει όταν χάνω 
ο κάποιος ο οποίο κερδίζει όταν κερδίζω.

Σκόπιμο όμως είναι στο σημείο αυτό να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα διαφόρων 
ερευνών που καταδεικνύουν με δραματικό τρόπο γιατί η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί 
να σποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας αλλά και της καταστροφής για μια επιχείρησης. 
Έτσι λοιπόν πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι:

Η αντικατάσταση ενός υπάρχοντος πελάτη κοστίζει πέντε φορές περισσότερο από 
τη διατήρηση ενός υπάρχοντος πελάτη.

^ Ένας δυσαρεστημένος πελάτης μεταφέρει/λέει την αρνητική του εμπειρία σε άλλους 
εννέα/δέκα καταναλωτές.

Η σωστή αντιμετώπιση ενός παραπόνου έχει ως αποτέλεσμα το 80% των 
δυσαρεστημένων πελατών να παραμείνουν πιστοί.
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Οι επιχειρήσεις που έχουν άψογη εξυπηρέτηση χρεώνουν9% περισσότερο για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες τους κι έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία και αναπτύσσονται δύο 
φορές γρηγορότερα.

as Μόνο το 9% των δυσαρεστημένων πελατών θα αγοράσει και πάλι.
Η επίλυση ενός παραπόνου κάποιου δυσαρεστημένου πελάτη έχει ως αποτέλεσμα 
το 82% αυτών να αγοράσουν και πάλι.
Μόνο το 4% των δυσαρεστημένων πελατών παραπονούνται.
Για κάθε παράπονο που γίνεται γνωστό υπάρχουν 26 ακόμη πελάτες μη 
ικανοποιημένοι.
Το 86% των πελατών απαιτούν καλύτερη εξυπηρέτηση απ’ ότι πέντε χρόνια πριν. 
Το 82% των πελατών θα αλλάξουν προμηθευτή αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι.

6^ ΤΟ 55% των πελατών ισχυρίζονται ότι η άψογη εξυπηρέτηση είναι πιο σημαντική 
από την τιμή του προϊόντος/υπηρεσίας.
Το 77% των δυσαρεστημένων πελατών έφυγαν ευχαριστημένοι όταν μόνο ένας 
υπάλληλος /στέλεχος ασχολήθηκε με το πρόβλημα/παράπονό τους. Το ποσοστό 
αυτό μειώθηκε στο 61% όταν ασχολήθηκαν δύο υπάλληλοι. Μειώθηκε όμως 
δραματικά όταν ασχολήθηκαν περισσότεροι από δύο υπάλληλοι/στελέχη.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι να έχουμε υπόψη ότι δεν αρκεί οι πελάτες μας να δείχνουν 
“απλά ικανοποιημένοΓ.Αντίθετα, όπως δείχνουν άλλες έρευνες, μόνο οι πελάτες που 
δηλώνουν “απόλυτα ικανοποιημένοι” είναι έξι φορές πιο πιστοί από εκείνους τους 
πελάτες που δηλώνουν ότι είναι “απλά ικανοποιημένοι”.
Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό για τα στελέχη των επιχειρήσεων να μπορούν να 
ερμηνεύσουν με τη δέουσα προσοχή, αποτελέσματα ερευνών για το βαθμό 
ικανοποίησης των πελατών τους.
To Customer Relationship Management λοιπόν αφορά στο σύνολο των τεχνολογικών 
και επιχειρηματικών στρατηγικών προς την ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση των 
σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της.
Πρόκειται δηλαδή, για μία προσέγγιση η οποία εδράζεται στον αποτελεσματικό 
συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών και της τεχνολογίας. Βασική 
προϋπόθεση της υιοθέτησης των πελατοκεντρικών αυτών προσεγγίσεων είναι η 
εφαρμογή τους από ολόκληρο τον μηχανισμό εξυπηρέτησης πελατών, από τις πωλήσεις 
και το marketing μέχρι τις υπηρεσίες υποστήριξης, με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση 
μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες, αλλά και την εξατομίκευση των 
προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
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4.7.1 Επιχειρηματικά οφέλη από την εφαρμογή του Customer Relationship 
Management

Βελτίωση των υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της κατανόησης των αναγκών των 
πελατών και της αναπροσαρμογής αντιστοίχους των προσφερομένων προϊόντων και 
υπηρεσιών.
Προσέλκυση μεγαλυτέρου όγκου πελατών, εφόσον η ομογενοποίηση της επικοινωνίας 
συνεπάγεται τη μείωση του χρόνου, ο οποίος αφιερώνεται στην επικοινωνία με τον κάθε 
πελάτη, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των αναγκών του.
Μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η αύξηση της εμπιστοσύνης- 
πίστης τους στα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης.
Επανεργοποίηση ποσοστού πελατών, που δεν παρουσιάζουν συναλλαγές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Έμφαση στην ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ του front office (marketing, 
πωλήσεις) και των αρμοδίων διευθυντών, γεγονός που ενισχύσει τη συνεργασία και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών επιχειρηματικών μονάδων.
Αποτελεσματική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εναλλακτικών καναλιών πώλησης 
(Internet, calla centers, info kiosks, κλπ).

4.8 Πώς να ανατρέψετε τα αρνητικά αποτελέσματα της επιχείρησης

Είναι, ίσως, αναπόφευκτο για κάποιες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια 
της δραστηριότητάς τους προβλήματα και να προσπαθήσουν να αναστρέψουν κάποια 
αρνητικά αποτελέσματα. Η στρατηγική η οποία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις 
ονομάζεται «στρατηγική αναστροφής» (turnaround strategy). Πολλές φορές οι 
επιχειρήσεις επιλέγουν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη στρατηγική, όχι γιατί 
πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά είτε με στόχο να προλάβουν πιθανά 
μελλοντικά προβλήματα, είτε γιατί αποφάσισαν να τροποποιήσουν τις βασικές 
μακροχρόνιες επιλογές τους.
Οι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν οι επιχειρήσεις είναι:
1. Κακή προσαρμογή της επιχείρησης στο περιβάλλον της : Το γεγονός μπορεί να 

μεταφράζεται είτε σε αδυναμία προσαρμογής του προϊόντος στις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις, είτε στην αδυναμία διαφοροποίησης και υιοθέτησης νέων τρόπων 
ανταγωνισμού. Λόγω κακής προσαρμογής, μια επιχείρηση χάνει την ελκυστικότητά 
της, με συνέπεια τη σταδιακή μείωση των πωλήσεων και την εισαγωγή της στη φάση 
της συρρίκνωσης.

Σελίδα -131-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

2. Απουσία εσωτερικού ελέγχου : Σε επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται με μεγάλη 
ταχύτητα ή αναπτύσσονται μέσω συγχωνεύσεων.

3. Υπερβολική ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου : Όταν οι επιχειρήσεις αποφασίζουν 
για τις επεκτατικές τους δραστηριότητες, όπως συγχωνεύσεις, εισαγωγή νέου 
προϊόντος κλπ, δίχως να λαμβάνουν υπόψη τους τη διαθεσιμότητα των πόρων.

4. Ανεξέλεγκτοι παράγοντες : Κυβερνητικές επιλογές, τεχνολογικές εξελίξεις, φυσικές 
καταστροφές, οι οποίες είναι πέραν από τον έλεγχο της επιχείρησης. Αυτοί οι 
παράγοντες, ωστόσο, μπορούν να ελεγχθούν και να προβλεφθούν, όταν η 
επιχείρηση αφουγκράζεται αλλαγές στο περιβάλλον της και είναι σε θέση να τις 
αντιμετωπίσει.

Οι συνηθισμένοι παράγοντες παρακμής των επιχειρήσεων διακρίνονται σε εσωτερικούς

με ποσοστό 67% και σε εξωτερικούς με ποσοστό 33% και αναλύονται συνοπτικά στη
συνέχεια:
Α. Εσωτερικοί παράγοντες

• Ατέλειες στη Διοίκηση : Αυταρχικοί ηγέτες, φτωχά προγράμματα επιτυχίας, 
απουσία μέσης διοίκησης, έλλειψη συνεργασίας.

• Παραλείψεις εκ μέρους της Διοίκησης : Ανεπαρκείς έλεγχοι προϋπολογισμών και 
εξόδων, αποτυχία προσαρμογής σε αλλαγές της αγοράς.

• Λανθασμένες ενέργειες της Διοίκησης : Υπερβολική επέκταση, δραστηριότητες 
και προσωπικό που δεν ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους της 
επιχείρησης.

Β. Εξωτερικοί παράγοντες
• Αύξηση του ξένου ανταγωνισμού.
• Οικονομικές μεταβλητές (πληθωρισμός, επιτόκια, δείκτες επενδύσεων κλπ).
• Δημογραφικές-κοινωνικές μεταβολές.
• Αλλαγές στην τεχνολογία του προϊόντος.

4.9 Πηγές άντλησης πληροφοριών

1. Benchmarking στις Τηλεπικοινωνίες, Ρηγόπουλος Βασίλειος, διπλωματική 
εργασία Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αύγουστος 1998

2. Σύντομος οδηγός για την παρουσίαση του Benchmarking, Μηλώσης Δημήτρης, 
Ερευνητική ομάδα αστικής και περιφερειακής καινοτομίας (URENIO) 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 2001

3. Practical Benchmarking, Sarah Cook, 1995
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4. Μείωση κόστους και λαθών με τη μέθοδο Six Sigma, άρθρο ένθετο EXECUTIVE 
εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 18-9-2001

5. www.computerworld.com/cwi, άρθρο Six Sigma by Dawne Shand
6. The Management and Control of Quality, James Evans and William Lindsay, 

Fourth Edition
7. Στρατηγική των επιχειρήσεων, Βασ. Παπαδάκη καθηγητής Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών
8. Πώς να ανατρέψετε τα αρνητικά αποτελέσματα, άρθρο Βασίλης Ντίνος, 

εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ 8-10-2001
9. www.primecandidate.com/interim_management.htm

10. www.strategy.nildram.co.uk/interim.html
11. www.albemarle.co.uk
12. www. albemarle. co. u k/pages/client_portfolio. ph p?case_study =4
13. www.albemarie.co.uk/pages/client_portfolio.php?case_study=5
14. www.eircon.com
15. www.teikoz.gr/emeis/13/riskmang.html
16. www.abtv.com/lib2.htm
17. www.crisis-management-and-disaster-recovery.com
18. www.iso-17799-security-world.co.uk/policies.htm
19. www2.ragan.com/html/main.isx?sub=180&bum=0&maga=&reach=19714&base= 

story&, 12 steps speechwriters must work quickly to help an organization win 
over its audiences during a crisis by Chuck Ricks.

20. www-1 .ibm.com/services/continuity/recoverl .nsf/successes/Gillette, Success 
stories: Gillette weathers Hurricane Georges: calm amid calamity

21. www.ypan.gr/infosociety/OUTSOURCING/ANAKOINOSH.HTM
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Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε ορισμένες από τις δράσεις που έχει ήδη ή σχεδιάζει 
να αναπτύξει ο ΟΤΕ για την ανάπτυξή του, με στόχο τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης 
του στην Ελλάδα και την επέκτασή του στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως αυτών 
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Έχουμε περιγράφει αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 την Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή αγορά 
γενικότερα και αναλυτικά τον όμιλο ΟΤΕ, αλλά θα ήταν σκόπιμο να παραθέσουμε στο 
σημείο αυτό τις βασικές προτεραιότητές του για το 2002, όπως αυτές εκφράστηκαν στην 
πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το 2002 και έχουν ως στόχο η 
συνδρομητική βάση του Ομίλου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ξεπεράσει τα 20 
εκατομμύρια πελάτες εντός της επόμενης τριετίας.
Συγκεκριμένα οι άξονες προς τους οποίους θα κινηθεί ο ΟΤΕ για το 2002 είναι12]:
1. Διοικητικό επίπεδο : Η ενίσχυση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, ώστε να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο έργο συντονισμού, ελέγχου και 
παρακολούθησης όλων των εταιριών του Ομίλου και η αποκέντρωση, που θα 
επιτρέπει την μεγαλύτερη αυτοδυναμία των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΤΕ, 
με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ευκινησία στη λήψη αποφάσεων.

2. Οικονομικό επίπεδο : Η μείωση του λειτουργικού κόστους με αυστηρότερη εφαρμογή 
μέτρων που έχουν ληφθεί κατά τον τελευταίο χρόνο όπως, η νέα πολιτική 
προμηθειών, η εφαρμογή ηλεκτρονικών μειοδοτικών διαγωνισμών κλπ., αλλά και 
νέων μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση των αποθεμάτων και των επισφαλών 
απαιτήσεων.

3. Τεχνικό επίπεδο : Η ολοκλήρωση του εθνικού και διεθνούς δικτύου DATA/IP με την 
άμεση εξασφάλιση χωρητικοτήτων και κόμβων σε όλες τις μεγάλες 
τηλεπικοινωνιακές αγορές του κόσμου με σκοπό τη μείωση του τηλεπικοινωνιακού 
κόστους των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των υποδομών του ΟΤΕ σε υπηρεσίες 
πολυμέσων στις αγορές που δραστηριοποιείται.

4. Διεθνές επίπεδο : Η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην τηλεπικοινωνιακή 
αγορά της Ν.Α. Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η λήψη μέτρων για 
καλύτερη απόδοση των υφιστάμενων επενδύσεων και η επιλεκτική τους επέκταση 

σε νέες, άμεσα παραγωγικές αγορές, ώστε, εντός της επόμενης τριετίας, η 
συνδρομητική βάση του Ομίλου να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια πελάτες και η 
συνέχιση της προτεραιότητας για τις εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας, με τη λήψη 

μέτρων για την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, την εισαγωγή συνεργιών μεταξύ
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τους και την αύξηση της τοποθέτησης του ΟΤΕ στην Cosmote, με στόχο τη βελτίωση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία υπεραξιών για τον Όμιλο.

Η εφαρμογή των παραπάνω αξόνων, σε συνδυασμό με τη στρατηγική που έχει ήδη 
υλοποιηθεί την τελευταία διετία και αφορά :
α. την εξισορρόπηση των εθνικών τελών με βάση το πραγματικό κόστος τους, 
β. την ανάπτυξη εθνικών υποδομών και υποστηρικτικών συστημάτων για βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, 
γ. τη μείωση του προσωπικού με προγράμματα εθελούσιας εξόδου και 
δ. την καλή οικονομική κατάσταση του Οργανισμού, με χαμηλό δανεισμό, υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα (rating), καλή συμπεριφορά της μετοχής του (αύξηση 15% 
εντός του 2001, ενώ ο δείκτης Χ.Α.Α. μειώθηκε κατά 23,5%).

Οι δράσεις αυτές αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του 
Ομίλου ΟΤΕ αναδεικνύοντας την κυρίαρχη δύναμή του στην ευρύτερη περιοχή της Ν Α. 
Ευρώπης, δηλ. σε μια αγορά με δυναμική 60 εκατομμυρίων υποψήφιων πελατών.

5.1 Επικέντρωση στο κυρίως αντικείμενο και αυτοτελή ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΟΤΕ με στόχο τόσο τη συνέχιση της κερδοφόρας 
ανάπτυξής του όσο και την επιτυχή αντιμετώπιση του έντονου ανταγωνισμού που 
εκδηλώνεται λόγω της πλήρους απελευθέρωσης από 1-1-2001 της τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς και στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης13]:

1. Την απομάκρυνση (με πώληση ή διακοπή λειτουργίας) των τριών θυγατρικών του, 
ΟΤΕ Leasing, ΟΤΕ Ασφάλιση και ΟΤΕ Exchange, που είχαν αντικείμενο δράσης 
τραπεζικής φύσης, ξένο προς το κυρίως τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο του ΟΤΕ. 
Ήδη η Πειραιώς Leasing ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΟΤΕ Leasing και η 
λειτουργική ενοποίηση των δύο εταιρειών έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται από 1-1- 
2002, ενώ η διαδικασία νομικής συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2002.

2. Τη συγχώνευση των θυγατρικών OTESAT και MARITEL, που είχαν παρεμφερές 
αντικείμενο, δηλαδή την παροχή ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών 
κυρίως προς τη ναυτιλιακή κοινότητα.

3. Την απόσχιση, κατά τα πρότυπα ξένων παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών οι οποίοι προχώρησαν σε ανάλογες κινήσεις την τελευταία δεκαετία, 
τριών αυτοτελών κλάδων από τη μητρική εταιρεία και την εισφορά τους σε 
αντίστοιχες νέες θυγατρικές, με στόχο την ανάδειξη κρυφών αξιών και υπεραξιών 

αλλά και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή τους. Οι κλάδοι αυτοί είναι:
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■ Τηλεφωνικού καταλόγου (Infote), συνολικής αξίας 11.472.441,05 ευρώ 
(3.909.234.287 δρχ.). Το αντικείμενο των τηλεφωνικών καταλόγων στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ανήκει σε θυγατρικές εταιρείες του κύριου 
τηλεπικοινωνιακού φορέα στις οποίες ο τελευταίος συμμετέχει με ποσοστά 
που κυμαίνονται μεταξύ 100% έως και κάτω από 50% π.χ. η Deutsche 
Telecom κατέχει το 100% της Determedien, η France Telecom το 100% της 
Pages Jaunes, ενώ η Αυστριακή Herold αποτελεί κοινοπραξία της Verizon και 
της Telecom Austria και η Σουηδική Eniro είναι ιδιωτική εταιρεία όπου η 
συμμετοχή της Telia ανέρχεται στο 46%.

■ Ακινήτων (ΟΤΕ Estate) συνολικής αξίας 450.260.451,54 ευρώ 
(153.426.248.861 δρχ.). Πολλοί Ευρωπαϊκοί οργανισμοί προχώρησαν 
πρόσφατα στη μεταβίβαση των ακινήτων ιδιοκτησίας τους είτε μέσω οριστικής 
πώλησης αυτών, όπως η British Telecom, είτε μέσω πώλησης και 
επανενοικίασής τους, όπως η France Telecom, η Telecom Italia και η 
Telefonica.

■ Διεθνών εγκαταστάσεων και υποδομών (ΟΤΕ Globe) συνολικής αξίας 

133.558.611,85 ευρώ (45.510.096.989 δρχ.). Αντίστοιχα με την ΟΤΕ Globe, οι 
περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί σήμερα έχουν θυγατρικές για τη 
διαχείριση των επιχειρησιακών πελατών - carriers, οι οποίες έχουν την 
ιδιοκτησία των σχετικών δικτυακών περιουσιακών στοιχείων π.χ. η Deutsche 
Telecom δημιούργησε τη Τ - Systems, η France Telecom την Equant, η British 
Telecom την Ignite για data solutions και την ΒΤ Wholesale για φωνή και data, 
η Σουηδική Telia την Telia International Carrier, η Ολλανδική KPN την 
KPNQwest κλπ.

Ο ανωτέρω στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί συνήθη πρακτική που έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία διεθνώς και αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της 
επιχείρησης.

5.2 Ολοκληρωμένο Σύστημα Logistics Εμπορευσίμων[1]

Στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
των εμπορικών διεργασιών του ο ΟΤΕ εγκατέστησε ολοκληρωμένο σύστημα Logistics 
που στηρίζεται στην αρχή της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας (value chain). Αποστολή 

του είναι η αποτελεσματική ροή των εμπορευσίμων ειδών της επιχείρησης, καθώς και 
όλου του φάσματος των σχετικών πληροφοριών, από το σημείο προέλευσης έως τον
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τελικό πελάτη, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεών του μέσα σε γνωστά και 
ελεγχόμενα πλαίσια κόστους.
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης αποστολής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
αποτελεσματικά η κεντρικοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος της εταιρείας με τη 
δημιουργία του πρότυπου κέντρου Διανομής Αθηνών. Η συγκέντρωση σε ένα κεντρικό 
σημείο όλων των αποθηκευτικών συστημάτων αποτελεί διεθνώς μία από τις πλέον 
αποτελεσματικές Logistics που αποσκοπούν στην ορθολογική διαχείριση του 
αποθέματος.
Η σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης αναγνωρίζεται από μεγάλες εταιρείες του 
τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Η εταιρεία Cisco στο τέλος του Ιουλίου 2000 τηρούσε 
αποθέματα αξίας $1,2 δισεκατομμυρίων, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η αξία των 
αποθεμάτων της είχε πλησιάσει τα $2 δισεκατομμύρια. Στις αρχές του Φεβρουάριου 
2001 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αξία των αποθεμάτων της είχε φθάσει τα $2,5 
δισεκατομμύρια, σημειώνοντας έτσι αύξηση 100% σε περίοδο 6 μηνών. Κατά την ίδια 
περίοδο οι πωλήσεις της Cisco είχαν αυξηθεί μόνο κατά 55%. Σήμερα βρίσκεται σε 
εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα μείωσης των αποθεμάτων που πιστεύεται ότι θα 
βελτιώσει και τη συνολική οικονομική απόδοσή της.
Αξίζει να αναφερθεί επίσης το πρόσφατο παράδειγμα της SIEMENS στη Γερμανία, όπου 
400 αποθήκες για τηλεπικοινωνιακά συστήματα ιδιωτικού τομέα συγκεντρώθηκαν σε μία 
κεντρική αποθήκη στο Witten με θετικά οικονομικά αποτελέσματα διαχείρισης.
Για τον ΟΤΕ η διαχείριση των εμπορευσίμων ειδών που ελάμβανε χώρα από 59 
αποθήκες των Τηλεπικοινωνιακών Διαμερισμάτων, υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 
2001 από το πρότυπο κέντρο διανομής στην Αθήνα.
Τα αποτελέσματα της κεντρικοποίησης ήταν άμεσα, τόσο στη σημαντική μείωση του 
κόστους αποθεματοποίησης, όσο και στο επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, ο οποίος 
θα βρίσκει το προϊόν που επιθυμεί στο σωστό χρόνο, στη σωστή τιμή και στην καλύτερη 
ποιότητα.
Τα σημαντικότερα και πλέον χαρακτηριστικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου 
συστήματος Logistics εμπορευσίμων στον ΟΤΕ είναι:

1. Μείωση του ύψους αποθεμάτων : από αποθέματα 60 ημερών το 2000 σε 
αποθέματα 20 ημερών το 2001.

2. Αύξηση των πωλήσεων : το Α’ εξάμηνο του 2001 αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 
59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2000.

3. Μείωση του χρόνου κύκλου παραγγελίας : Συντόμευση της συνολικής χρονικής 
διάρκειας του κύκλου παραγγελίας ενός προϊόντος από 7 έως 10 ημέρες το 2000 
σε 1 έως 2 ημέρες το 2001.
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Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος Logistics τον 
Ιανουάριο του 2001 έως και το τέλος Αυγούστου 2001, εξήχθησαν από το πρότυπο 
κέντρο διανομής 405.700 τεμάχια διαφόρων προϊόντων συνολικής αξίας 15,4 
τρισεκατομμυρίων δραχμών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες του πρότυπου κέντρου διανομής περιλαμβάνουν ανάλυση 
ταχυκινησίας κωδικών (ABC Analysis), στατιστικά και δείκτες εξυπηρέτησης και 
παραγωγικότητας, προσδιορισμός επιστημονικού μοντέλου προβλέψεων ζήτησης, 
μείωση κύκλου χρόνου παραγγελίας, προσδιορισμός διαδικασιών Reverse Logistics, 
μέτρηση stock outs, προσδιορισμός σημείων με επανειλημμένες ομοιόμορφες 
παραγγελίες και υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας.
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία παραγωγικότητας και δείκτες εξυπηρέτησης που 
σχετίζονται με την εισαγωγή και λειτουργία του νέου συστήματος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ 
ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ
2001

17.305 155.500 3,1/1

ΙΟΥΝΙΟΣ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2001
30.310 241.000 3,5/1

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ON TIME-IN FULL ERROR FREE COMPOSITE SERVICE INDEX

33% (8/2000) 0,63 (8/2000)

54% (5/2001) 0,77 (5/2001)
69% (8/2001) 0,82 (8/2001)

Στο δείκτη ON TIME-IN FULL ERROR FREE” συνυπολογίζονται και αξιολογούνται τα 
ποσοστά των παραγγελιών προς τα σημεία πώλησης που εκτελούνται έγκαιρα, είναι 
πλήρεις και απαλλαγμένες από λάθη. Ποσοστά άνω του 55% θεωρούνται αρκετά καλά 

και αποδεκτά.
Στο μικτό δείκτη εξυπηρέτησης “COMPOSITE SERVICE INDEX” συνυπολογίζονται και 
αξιολογούνται με συντελεστή βαρύτητας όχι μόνο τα προηγούμενα στοιχεία αλλά και το 

ποσοστό απαλλαγμένων από λάθη τιμολόγια, καθώς και το ποσοστό των επιστροφών,
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έτσι ώστε να μετρηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το πρότυπο κέντρο 
διανομής.
Τέλος πρέπει να τονιστεί και η σημαντική αύξηση της ικανότητας ανιχνευσιμότητας την 
οποία απέκτησε το δίκτυο του ΟΤΕ, δηλαδή η ικανότητα ανεύρεσης πιθανών αδυναμιών 
στο φάσμα του δικτύου διανομής της εταιρείας και τον προσδιορισμό του επιπέδου στο 
οποίο μία αδυναμία εντοπίζεται για να τεθεί προς επίλυση.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του ΟΤΕ στον 
εμπορικό τομέα και αναμένεται να επηρεάσει θετικά την οργάνωση και την απόδοση της 
εμπορικής δραστηριότητάς του, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του κόστους, γεγονός 
που θα τον καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικό στη δύσκολη και απαιτητική 
ανταγωνιστική αγορά του τηλεπικοινωνιακού κλάδου.

5.3. Επιχειρησιακό Δίκτυο Δεδομένων (Corporate Data Network)

Το Επιχειρησιακό Δίκτυο Δεδομένων του ΟΤΕ στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας 
υποδομής, που θα εξασφαλίζει στους εργαζόμενους-χρήστες την πρόσβαση σε κάθε 
είδους υπηρεσίες Τηλεματικής και Πληροφορικής μέσα στον Οργανισμό, αλλά και έξω 
από αυτόν. Ταυτόχρονα θα αποτελέσει την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία όλων 
των πληροφοριακών συστημάτων, που έχει υλοποιήσει ή σκοπεύει σύντομα να 
υλοποιήσει ο Οργανισμός στα πλαίσια του βασικού του στόχου «ΟΤΕ On Line».
Είναι ένα web-based δίκτυο που στηρίζεται στο πρωτόκολλο IP και υποδιαιρείται στα 
εξής τέσσερα ιεραρχικά επίπεδα :

■ Επίπεδο Πρόσβασης Χρηστών
■ Επίπεδο Συγκέντρωσης Νομού
■ Επίπεδο Συγκέντρωσης Περιφέρειας
■ Δίκτυο Κορμού

και στην πλήρη ανάπτυξή του φιλοδοξεί να καλύψει πανελλαδικά όλα τα κτίρια στα 
οποία υπάρχει οιουδήποτε είδους (τεχνική, εμπορική, οικονομική κλπ) δραστηριότητα 
του ΟΤΕ.
Η παραπάνω αρχιτεκτονική υποδιαίρεση των τεσσάρων επιπέδων βασίστηκε :

■ Στην υπάρχουσα δομή του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου, από το οποίο 
προέρχονται οι ζεύξεις που θα χρησιμοποιηθούν στο Επιχειρησιακό Δίκτυο 
Δεδομένων.

■ Στη μέχρι σήμερα γνώση και εμπειρία που είχε αποκτηθεί από το σχεδίασμά των 
ήδη λειτουργούντων πληροφοριακών δικτύων.
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■ Στην αποδοχή βασικών τοπολογικών αρχών, οι οποίες ακολουθούνται στο 
σχεδίασμά δικτύων ανάλογου μεγέθους τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και 
διεθνώς.

■ Στις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες κατηγορίες προϊόντων και 
εξοπλισμού δικτύωσης, ο οποίος και θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Δδικτύου Δεδομένων (η υλοποίηση έχει ήδη ολοκληρωθεί με 
εξοπλισμό της εταιρείας CISCO).

■ Στην μέγιστη δυνατή ομαδοποίηση του εξοπλισμού, με στόχο την καλύτερη 
διαχείριση και συντήρησή του

Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται εποπτικά στο διάγραμμα διάρθρωσης του δικτύου που 
παρατίθεται στη συνέχεια:

Οι βασικές αρχές που ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδίασμά του Δικτύου και την 
επιλογή του προτεινόμενου εξοπλισμού, ήταν οι εξής :
1. Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του Επιχειρησιακού Δικτύου Δεδομένων, που 

εξασφαλίζεται με διπλές ζεύξεις στο δίκτυο κορμού, διπλές κρίσιμες μονάδες, 
διαδικασίες ISDN Back-up κλπ.

Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της σύνδεσης κάποιου σημείου παρουσίας του 
δικτύου, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση σαν backup μίας ISDN BRA σύνδεσης από
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την απομακρυσμένη περιοχή προς έναν ειδικό Access Server που βρίσκεται στην 
Αθήνα. Η σύνδεση του Server με το τηλεφωνικό δίκτυο γίνεται με κύκλωμα ISDN 
PRA (ISDN Primary Rate Interface ρυθμού μετάδοσης 2 Mbps) προκειμένου να είναι 
δυνατή η υποστήριξη πλέον της μίας backup συνδέσεων. Η ISDN BRA σύνδεση 
μπορεί να φτάνει ρυθμό μετάδοσης 128 Kbps, ανάλογα με τον φόρτο.

2. Ικανή χωρητικότητα σε ζεύξεις και διαμετακομιστική ισχύ των στοιχείων μεταγωγής 
(Routers, Switches), έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες, χωρίς τροποποιήσεις.

3. Δυνατότητες επέκτασης και αναβάθμισης του προτεινόμενου εξοπλισμού, για 
κάλυψη αναγκών σε βάθος χρόνου πενταετίας, τουλάχιστον.

4. Δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης των δικτύων κορμού του ΟΤΕ (Frame Relay, 
ATM), όποτε αυτό απαιτηθεί.

5. Κάθετη χρήση τεχνολογιών Ethernet για την διανομή υπηρεσιών στους χρήστες ( 
Switched, Fast και Gigabit Ethernet).

6. Υποστήριξη διαδικασιών ασφάλειας, Virtual LANs, Telecommuting, Internet 
Services, για όλους τους χρήστες της Επιχείρησης (Enterprise Wide).

7. Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και επίβλεψης της καθημερινής λειτουργίας και των 
επιδόσεων του Επιχειρησιακού Δικτύου Δεδομένων.

Γραφικές παραστάσεις παρακολούθησης της 
απόδοσης και της χρήσης των διασυνδέσεων του 
Επιχειρησιακού Δικτύου Δεδομένων

Εκτός από τους χρήστες που είναι άμεσα 
συνδεδεμένοι στο Επιχειρησιακό Δίκτυο 
Δεδομένων δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και 
σε χρήστες από οποιοδήποτε άλλο χώρο μέσω 
του επιλεγόμενου δικτύου της OTEnet και με τη 
χρησιμοποίηση ειδικού πρωτοκόλλου επικοινω
νίας (L2TP-Layer 2 Tunneling Protocol).
Η διαδικασία πρόσβασης είναι η ακόλουθη :
Ο χρήστης πραγματοποιεί τοπική κλήση στο 

εκάστοτε σημείο παρουσίας της OTEnet,

τχ Dial-up User

OTEnet
Access-Server

OTEnet

Authentication
Server

OTE Server
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συνδέεται στον αντίστοιχο Access Server και δίνει τον κωδικό του.
Ο Server αναγνωρίζει το χρήστη και τον δρομολογεί στο Router που διασυνδέει τον 
ΟΤΕ με την OTEnet.
Γίνεται έλεγχος (authentication) του δικαιώματος πρόσβασης του συγκεκριμένου χρήστη 
σε αντίστοιχο Authentication Server και στην περίπτωση θετικής έκβασης επιτρέπεται η 
πρόσβαση στο Επιχειρησιακό Δίκτυο Δεδομένων.
Στο σχήμα, περιγράφεται εποπτικά η διαδικασία πρόσβασης των χρηστών μέσω 
επιλεγόμενου δικτύου.

5.4 Εισαγωγή συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) στον ΟΤΕ [4]

Το Φεβρουάριο του 2001 ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο με την Oracle Hellas ΑΕ, 
θυγατρική της Oracle Corporation, για την προμήθεια ενός πακέτου από εφαρμογές 
ηλεκτρονικού επιχειρείν για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Oracle είναι από τους 
μεγαλύτερους παγκοσμίως προμηθευτές εφαρμογών λογισμικού και το συγκεκριμένο 
πακέτο έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι ταυτόχρονα αξιόπιστο, ευέλικτο και μεταξύ 
των καλυτέρων λύσεων διεθνώς. Έχει συντελέσει στη μείωση του κόστους λειτουργίας 
και στη βελτίωση των διαδικασιών σε περισσότερες από 550 επιχειρήσεις παγκοσμίως, 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η Bell Atlantic, η Sony Electronics και η 
Hewlett Packard.
Τα ERP-Enterprise Resource Planning αντιπροσωπεύουν για τον ΟΤΕ την εφαρμογή

μιας έτοιμης λύσης λογισμικού που 
εστιάζεται στην υλοποίηση μιας 
πλατφόρμας που ενοποιεί, τόσο σε 
κεντρικό επίπεδο όσο και σε 
περιφερειακό, όλα τα σχετιζόμενα 
πληροφοριακά συστήματα αρχικά στις 
δραστηριότητες των
χρηματοοικονομικών, διαχείρισης

προμηθειών, διαχείρισης υλικών και κοστολόγησης των έργων και σε επόμενη φάση 
στις περιοχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ακίνητης περιουσίας.
Η εφαρμογή των συστημάτων ERP αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον ΟΤΕ, έχει ως 
στόχο την ένταξή του σ’ ένα νέο ηλεκτρονικό επιχειρησιακό περιβάλλον και βασικούς 
άξονες δράσης την:

■ Υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών με αξιοποίηση του Internet.
■ Κάλυψη των αναγκών όλων των εταιρειών του ομίλου ΟΤΕ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP
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■ Ταχύτητα και αμεσότητα επικοινωνίας με προμηθευτές και πελάτες καθώς και 
την απαραίτητη διασύνδεση με την πλατφόρμα Β2Β CosmoONE για την 
υποστήριξη του νέου τρόπου πραγματοποίησης των προμηθειών μέσω 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

■ Αξιόπιστη και ολοκληρωμένη ενημέρωση πελατών, εργαζομένων, Διοίκησης και 
Μετόχων

■ Ενδυνάμωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η 
αντικατάσταση των υπαρχόντων πεπαλαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων 
θεωρείται ότι θα αυξήσει τη συνολική αποδοτικότητα και θα βοηθήσει στην επίτευξη της 
αρτιότητας, αξιοπιστίας και συνοχής της διακινούμενης πληροφορίας κατά μήκος 
ολόκληρης της επιχείρησης, όπως εποπτικά φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
Επιχειρησιακές Διαδικασίες --------------------------------

Επιξκργοσία 
παρσγγιλίας

Ανάπτυξη 
προϊόντων

Εξυπηρέτηση του 
Πελάτη

Χρημ/οικονομικό·
Αποτελέσματα

Προσωπικό Ιχιδιασμός Marketing Παραγωγή Υπηρεσίες Χρημστο- 
Ανάπτυξη Πωλήσεις οικονομικά

Μεγάλος όγκος χειρονακτικής δουλειάς θα αντικατασταθεί από αυτόματες διαδικασίες 
επεξεργασίας δεδομένων, μειώνοντας το ρυθμό εμφάνισης λαθών και την προσπάθεια 
που καταναλώνεται άδικα για την αντιμετώπισή τους.
Η εισαγωγή της νέας πλατφόρμας ERP, αποτελεί μια ευκαιρία για να βελτιώσει ο ΟΤΕ 
τις τρέχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες και με την αρμονική συνεργασία των διαφόρων 

τμημάτων του, να επιτύχει μείωση τόσο του κόστους λειτουργίας του όσο και των 
υφισταμένων κινδύνων.
Η τοπολογία του δικτύου, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει μια 
κεντρική βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι από 4.000 
υπολογιζόμενοι χρήστες των εφαρμογών μέσω του Επιχειρησιακού Δικτύου Δεδομένων 
του ΟΤΕ, που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο, ή μέσω του διαδικτύου.
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Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος, το οποίο όχι απλώς αντικαθιστά ένα παλαιότερο 

αλλά φιλοδοξεί να αντικαταστήσει και τη λογική και φιλοσοφία επιχειρησιακών δράσεων 

και διαδικασιών, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να συνδέεται με μια περίοδο 

προσαρμογής. Στο διάστημα αυτό παρατηρούνται φαινόμενα μείωσης της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Σταδιακά, με μεγαλύτερους ή μικρότερους ρυθμούς, ξεκινά η ανάκαμψη και η βελτίωση 

των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Όλα τα προηγούμενα εμφανίζονται εποπτικά στο παρακάτω διάγραμμα με τον τίτλο « 

Κοιλάδα της Απόγνωσης».

Κοιλάδα της "Απόγνωσης "
ι i Μελλοντική

C

CΓ
bο JΓυ
ΙΟ
•Ο

Υπάρχουσα Α /

1=
< \/\/ .Β

Λειτουργία της 
διαδικασίας αλλαγής

Χρόνος

Οι στόχοι για την περίπτωση του έργου υλοποίησης των ERP στον ΟΤΕ είναι

Ελαχιστοποίηση A 

Ελαχιστοποίηση Β 

Μεγιστοποίηση C 

Μεγιστοποίηση D

Χρόνος περιόδου πτωτικής απόδοσης 

Βάθος πτωτικής απόδοσης 

Βελτιστοποίηση απόδοσης μετά την υλοποίηση 

Συνέχεια της υλοποίησης
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Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι ο ΟΤΕ προσδοκά να εκμεταλλευθεί την 
αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση των συστημάτων που προσφέρονται από το νέο 
ERP-Enterprise Resource Planning που έχει εγκαταστήσει, για να βελτιώσει την 
απόδοση των επιχειρηματικών του διαδικασιών και την ικανότητα παροχής καινοτόμων 
υπηρεσιών, να μειώσει το κόστος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών του και 
να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας 
αλλά και επιλεγμένων χωρών του εξωτερικού.

5.5 Επιχειρησιακή Πολιτική Ποιότητας στον ΟΤΕ 16,7,81

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και στη χώρα μας μια νέα δυναμική σε θέματα 
Ποιότητας και Διασφάλισής της, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα δράσης. 
Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας έχει σχέση με το 
επιχειρηματικό κέρδος και ότι ο ανταγωνισμός με βάση την τιμή πώλησης, σταδιακά έχει 
μετατραπεί σε ανταγωνισμό με βάση τη στάθμη της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών και προϊόντων.
Ο ΟΤΕ ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις των καιρών έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο 
τη σταδιακή οργάνωση των υπηρεσιών του με Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 
προσανατολισμένα στην πλήρη αναγνώριση, υιοθέτηση και εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πελατών του.
Για την εφαρμογή του ανωτέρω στόχου έχει αναπτυχθεί μια Επιχειρησιακή Πολιτική 
Ποιότητας στην οποία έχουν ενσωματωθεί:
■ Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, με στόχο να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες για ποιότητα τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και στην εσωτερική 
λειτουργία της επιχείρησης.

■ Η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και Προστασίας 
των Δεδομένων και των Πληροφοριών κατά BS 7799/IS017799, με στόχο να 
διασφαλιστεί το απόρρητο πληροφοριών και δεδομένων του Οργανισμού, των 
πελατών, των μετόχων και των συνεργατών του.

■ Η ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001, με στόχο οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης να είναι σύμφωνες με τις εγγυήσεις που 
απαιτούνται για την προστασία και την αισθητική του περιβάλλοντος.

■ Η εισαγωγή και εφαρμογή Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας κατά ISO 18001, με 
στόχο την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους 
τους εργαζόμενους.
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Με γνώμονα την Επιχειρησιακή Πολιτική Ποιότητας που αναφέρθηκε έχουν αναπτυχθεί 
και εφαρμόζονται Προγράμματα Ποιότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Προσδιορισμό(Έρευνες αγοράς) και μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών από τις 
υπηρεσίες & Προϊόντα που προσφέρει ο ΟΤΕ

■ Σύστημα Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πελατών
■ Σύστημα Βαρόμετρου Ικανοποίησης Εσωτερικών Πελατών

2. Προσδιορισμό της προσφερόμενης στον πελάτη Ποιότητας από πλευράς ΟΤΕ.
■ Αξιολόγηση των δεικτών προσφερόμενης Ποιότητας προς τους Πελάτες. 

Πολυκριτηριακό Σύστημα Αξιολόγησης Δικτύου Καταστημάτων
3. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ποιότητας

■ Εφαρμογή μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (E.F.Q.M Model)

■ Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης κατά ISO της σειράς 9000,14001,18001 και 
BS 7799.

4. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγηση των προγραμμάτων Ποιότητας, των 
Δεικτών Μέτρησης ικανοποίησης Πελατών και των Εσωτερικών Δεικτών μέτρησης.

■ Αυτοαξιολόγηση των Υπηρεσιακών Λειτουργιών
■ Αξιολόγηση Πιστοποιημένων Μονάδων.

5. Συγκριτική Αξιολόγηση των επιδόσεων (Benchmarking)
■ Συστήματα Αυτοαξιολόγησης κύριων διεργασιών των Υπηρεσιακών 

Λειτουργιών με σκοπό την ανεύρεση των δυνατών και αδύνατων σημείων της 
Επιχείρησης.

■ Συγκριτική Αξιολόγηση του ΟΤΕ με τις καλύτερες πρακτικές εντός του 
Οργανισμού και της ευρύτερης αγοράς.

■ Συμμετοχή του ΟΤΕ στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών.
6. Ανάπτυξη και Διάχυση κουλτούρας Ποιότητας και δημιουργία Μαθησιακού 

Οργανισμού
■ Ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 

επιχείρησης στα προγράμματα Ποιότητας.

5.5.1 Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας

Από τις αρχές του 1999 έχει αρχίσει η εισαγωγή του Μοντέλου Επιχειρηματικής 
Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης Ποιότητας (E.F.Q.M, model) στην 

Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους 4 νομούς ευθύνης της (τα 
Τηλεπικοινωνιακά Διαμερίσματα Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης και Γρεβενών).
Η χρήση του Μοντέλου είχε σαν σκοπό να καθορίσει:
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• Πόσο κοντά είναι η Περιφέρεια στις αρχές του μοντέλου E.F.Q.M.
• Τις πολιτικές, τις τακτικές και τα συστήματα ανταμοιβών που πρέπει να 

διατηρηθούν ή να βελτιωθούν.
• Την αφοσίωση των ανωτάτων στελεχών στις αρχές της Επιχειρηματικής 

Αριστείας, ποιες οργανωτικές Μονάδες ή λειτουργίες εργάζονται με αρχές που 
προσεγγίζουν την Επιχειρηματική Αριστεία και ποιες θέλουν βελτίωση.

• Ποιες αλλαγές σε προσεγγίσεις Διοίκησης και Ηγεσίας απαιτούνται.
Η πρώτη αξιολόγηση της υπόψη Μονάδας σύμφωνα με τα κριτήρια του μοντέλου EFQM 
έγινε το Δεκέμβριο του 1999.
Μετά την ολοκλήρωση της Α' εφαρμογής και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, το 
2000 ακολούθησε η αξιολόγηση, με την χρήση του μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας 
(E.F.Q.M Model), στις Τηλεπικοινωνιακές Μονάδες Ηπείρου, Θεσσαλίας.
Σταδιακά η αξιολόγηση θα επεκταθεί σε όλες τις Τηλεπικοινωνιακές Περιφέρειες του 
ΟΤΕ και τη συνέχεια στις Κεντρικές Διευθύνσεις.
Τα οφέλη της εφαρμογής του μοντέλου έχουν αντίκτυπο και διαχέονται σε όλους τους 
πολίτες της κοινωνίας μας μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των σχέσεων του ΟΤΕ με 
τους Πελάτες, της Υψηλής Ποιότητας σε σχέση με το κόστος του παρεχόμενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας και της μεγαλύτερης αξιοπιστίας του Οργανισμού.

5.5.2 Αποτελέσματα μέτρησης βαθμού ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ 110,111

Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της επιχειρησιακής πολιτικής ποιότητας πραγματοποιεί συστηματικά 
μετρήσεις, από το 1998, του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του από τις υπηρεσίες 
& Προϊόντα που προσφέρει.
Κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2000 διεξήχθησαν τέσσερις ανεξάρτητες 
μεταξύ τους τηλεφωνικές έρευνες σε δείγματα μεγέθους 3000 οικιακών πελατών η κάθε 
μία. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι οικιακοί πελάτες είναι συνολικά ικανοποιημένοι 
από τις υπηρεσίες που τους παρέχει ο ΟΤΕ, όπως εμφανίζεται στα αποτελέσματα της 
έρευνας που παρατίθενται στη συνέχεια :

■ 65% συνολικά πολύ ικανοποιημένοι οικιακοί πελάτες,
■ 91% συμφωνούν ότι ο ΟΤΕ είναι μια επιχείρηση που εκσυγχρονίζεται διαρκώς.
■ 89,5% δηλώνουν ικανοποιημένοι από πρόσφατη νέα σύνδεση ή μεταφορά 

τηλεφωνικής γραμμής που έγινε από τον ΟΤΕ
■ 85% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του 131,
■ 78% δηλώνουν ικανοποιημένοι από πρόσφατη άρση τηλεφωνικής βλάβης που 

έγινε από τον ΟΤΕ,
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■ 77% δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα λειτουργίας της 
τηλεφωνικής τους γραμμής,

■ μεταξύ 90% και 95% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά του 
προσωπικού (διάθεση, εξυπηρέτηση, ευγένεια).

Ο ΟΤΕ προηγείται κατά 13 έως 16 ποσοστιαίες μονάδες συνολικής ικανοποίησης των 
άλλων ΔΕΚΟ, αυξάνοντας μάλιστα τη διαφορά από το 1999. Εξάλλου οι οικιακοί 
πελάτες έχουν σαφέστατη άποψη για το “value for money” των υπηρεσιών που τους 
παρέχει ο ΟΤΕ και ποσοστό 55,5% δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι στο συγκεκριμένο 
κριτήριο.
Από την προηγούμενη έρευνα διαπιστώθηκε ότι, οι πελάτες της Τηλεπικοινωνιακής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΤΕ, πλην Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουν τα 

υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης μεταξύ των περιφερειών. Παράλληλα, εκφράζουν τις 
λιγότερες απαιτήσεις σε τηλεπικοινωνιακά ζητήματα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του 
τηλεπικοινωνιακού προφίλ των οικιακών πελατών της περιφέρειας, πλην Θεσσαλονίκης, 
είναι τα ακόλουθα:

■ Έχουν από τα μικρότερα ποσοστά γνώσης και χρήσης των δυνατοτήτων των 
ψηφιακών κέντρων,

■ Έχουν από τα μικρότερα ποσοστά νοικοκυριών με βλάβη τα τελευταία ένα και δύο 
έτη,

■ Έχουν το χαμηλότερο ποσοστό συγκεκριμένων προσδοκιών από τον ΟΤΕ ή 
συγκεκριμένων προτάσεων προς τον ΟΤΕ ώστε να τους κρατήσει πελάτες,

■ Έχουν το υψηλότερο ποσοστό πελατών που πιστεύουν ότι «ο ΟΤΕ είναι έτοιμος 
να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό» (79%),

■ Έχουν το υψηλότερο ποσοστό πελατών που «σε συζητήσεις με φίλους, λένε καλά 
λόγια για τον ΟΤΕ» (74%).

Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιήθηκε και για τους επιχειρηματικούς πελάτες, με 
προσωπικές συνεντεύξεις σε στελέχη αντιπροσωπευτικού δείγματος 1500 επιχειρήσεων 
κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2000.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε θεαματική άνοδος στη διείσδυση 
ορισμένων νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το ISDN (40% του συνόλου των 
επιχειρήσεων), το Internet (70% του συνόλου των επιχειρήσεων), ή ακόμη προϊόντων 
όπως Voice over IP, Virtual Private Network, δορυφορικές επικοινωνίες, κλειστό 
κύκλωμα χρηστών, τα οποία παρουσιάζουν αυξητική διείσδυση στις επιχειρήσεις.

Σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ποσοστά πολύ ικανοποιημένων επιχειρησιακών πελατών 
από 53% έως 65%, κυμαίνεται τέλος η ικανοποίηση από τη λειτουργία επιμέρους 
κατηγοριών προϊόντων, όπως απλές τηλεφωνικές γραμμές, ISDN, Hellascom κλπ
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5.5.3 Βραβείο Ποιότητας στον ΟΤΕ

Για τρίτη συνεχή χρονιά ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης οι “ Τιμητικές 
Διακρίσεις Ποιότητας ECO-Q”[9] για το 2001, σε πρόσωπα και εταιρείες οι 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της Ποιότητας στην Ελληνική ανάπτυξη της 
Ποιότητας στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία.
Ο κ. Ν. Μανασής Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος ΟΤΕ ΑΕ, ανακηρύχθηκε 
πρόσωπο με τη μεγαλύτερη δράση ως manager επιχείρησης, για τον καθοριστικό ρόλο 
του στον ΟΤΕ στην επιχειρησιακή πολιτική ποιότητας την οποία έχει αναπτύξει ο 
Οργανισμός και στρέφεται κυρίως στην ικανοποίηση των πελατών, την ποιοτική 
βελτίωση των λειτουργιών, διαδικασιών και των προϊόντων του.
Κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προβληθεί, προς πάσα κατεύθυνση, η 
ποιότητα η οποία αποτελεί, σήμερα, προϋπόθεση για επιβίωση και ανάπτυξη κάθε 
επιχείρησης, αλλά και να προβάλει τις δεσμευμένες στην Ποιότητα επιχειρήσεις, 
ενισχύοντας τη δυναμική τους, ώστε να διεκδικήσουν διεθνώς διακρίσεις στην ποιότητα. 
Τις “Τιμητικές Διακρίσεις Ποιότητας Eco-Q” στα πρόσωπα απένειμε ο Πρόεδρος της 
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης ενώ η Τελετή Απονομής πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2001 και ώρα 19:00.

5.6 Συστήματα Customer Relationship Management στον ΟΤΕ [5]

Ο ΟΤΕ πρωτοπορώντας στην εφαρμογή συστημάτων CRM έχει εγκαταστήσει από τις 
αρχές του 2001 αντίστοιχα συστήματα, στα πλαίσια εφαρμογής ενός ευρύτερου 
επενδυτικού προγράμματος, στόχος του οποίου ήταν η βελτίωση των διαδικασιών 
εξυπηρέτησης της πελατειακής του βάσης.
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον η ικανότητα μιας επιχείρησης να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά τις σχέσεις της με τους πελάτες, αναδεικνύεται σε ζήτημα 
στρατηγικής σημασίας, αποτελώντας ταυτόχρονα και μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις. Ιδιαίτερα για τον ΟΤΕ, λόγω του μεγάλου όγκου της πελατειακής του 
βάσης, του πλήθους των πληροφοριών αλλά και του εύρους των δραστηριοτήτων του 
ως επιχείρηση, η αποδοτικότερη διαχείριση των πελατών απετέλεσε μια από τις βασικές 

του προτεραιότητες.

Οι στόχοι εφαρμογής της λύσης CRM στον ΟΤΕ ακολουθούν τους παρακάτω βασικούς 
άξονες:
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■ Την προσωπική προσέγγιση πελατών και κυρίως την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε πελάτη.

■ Την ανάγκη ενεργητικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αξιοποιώντας 
σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και τις δυνατότητες του internet.

■ Την υποστήριξη των εταιρειών του ομίλου ΟΤΕ μέσω κοινής οργάνωσης και 
διάθεσης της πληροφορίας με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και οικονομιών 
κλίμακας, όπως ενιαίο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ύπαρξη ενιαίου 
προφίλ πελάτη κλπ

■ Την ενίσχυση της επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence).
Βασική και σταθερή επιδίωξη της χρήσης των συστημάτων CRM είναι η μεγιστοποίηση 
της ικανοποίησης του πελάτη, γεγονός που σημαίνει την παροχή :

■ Αμεσότερης, ταχύτερης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης,
■ Υψηλού επιπέδου ενημέρωσης για τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών,
■ Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με χαμηλότερο κόστος (ειδικές εκπτώσεις και 

προσφορές),
■ Πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών, κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες 

συγκεκριμένων κατηγοριών πελατών.
Μερικά από τα σημαντικότερα πρόσθετα οφέλη από την υιοθέτηση της CRM 
στρατηγικής στον ΟΤΕ, πέραν της αύξησης των πωλήσεων, της εξεύρεσης νέων 
πελατών και της ανάπτυξης στενών δεσμών πιστότητας που θα αποτρέψουν την 
προσέλκυση των πελατών από τον ανταγωνισμό, είναι:
■ Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των πελατών που συνεπάγεται 

μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και συνεπώς παραγωγικότερο προσωπικό.
■ Η δημιουργία κοινής βάσης γνώσης για τους πελάτες, η οποία διευκολύνει τη σωστή 

και έγκαιρη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την έγκυρη και 
ομοιόμορφη διαχείριση των πελατών από όλα τα σημεία εξυπηρέτησης.

■ Η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και η εστίαση της μελλοντικής 
προσπάθειας στην αποτελεσματικότερη κάλυψή τους.

■ Η απόκτηση ενός ισχυρού εργαλείου μέτρησης της αποτελεσματικότητας 
προωθητικών ενεργειών, που συμβάλλει στο σχεδίασμά μιας ευέλικτης στρατηγικής, 
προσαρμοσμένης στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Η εγκατάσταση συστημάτων CRM στον ΟΤΕ ξεκίνησε στις αρχές του 2001 και 
χρειάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες για την εφαρμογή τους. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 

δύο σημαντικά υποστηρικτικά έργα, η εγκατάσταση του νέου συστήματος Billing & 
Customer Care και το ξεκαθάρισμα της βάσης δεδομένων των πελατών του ΟΤΕ. Όλα
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αυτά αποτελούν μέρος ενός εν εξελίξει ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος για τη 
βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πελατών του ΟΤΕ.

5.7 Κοστολογικό Σύστημα

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, «η 
προσφορά υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο κόστος μη επιτρεπομένης 
της σταυροειδούς επιδότησης». Ταυτόχρονα η πρόσφατη υποχρέωση εφαρμογής του 
κανονισμού 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά τη δυνατότητα 
αδεσμοποίητης πρόσβασης των νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων στον τοπικό 
βρόχο των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών της Ευρώπης έναντι 
τιμήματος προσαρμοσμένου προς το πραγματικό κόστος, έκανε επιτακτική την ανάγκη 
εισαγωγής ενός νέου κοστολογικού συστήματος στον ΟΤΕ.
Ο σκοπός του επιχειρησιακού κοστολογικού συστήματος είναι ο προσδιορισμός : 

της κερδοφορίας ανά παρεχόμενη υπηρεσία (Product Profitability), 
της κερδοφορίας ανά γεωγραφική περιοχή (Regional Profitability), 
του κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας και
του κόστους διασύνδεσης δικτύων, της αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό 
δίκτυο, κλπ

Στους άμεσους στόχους του συστήματος συμπεριλαμβάνονται:
Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός κοστολογικού μοντέλου που να ικανοποιεί τις 
ανάγκες πληροφόρησης της Διοίκησης του ΟΤΕ και τις απαιτήσεις της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ ταυτόχρονα είναι 
εναρμονισμένο με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Η ανάπτυξη κοστολογικής ρυθμιστικής στρατηγικής,
Η προετοιμασία αναφορών τόσο προς τη Διοίκηση όσο και προς την ΕΕΤΤ και 
Η ανάπτυξη λογισμικού κατάλληλου να υποστηρίξει το σύστημα.

Για τον καλύτερο προσδιορισμό του κόστους και επομένως και της κερδοφορίας κάθε 
παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος επελέγη η τεχνική της κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων «Activity Based Costing". Το σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό 
των επιμέρους αναλυτικών διαδικασιών αποτέλεσε η γενική αλυσίδα αξίας ενός 
Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει:

■ κύριες διαδικασίες που στοχεύουν στην παράδοση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και προϊόντων και

■ υποστηρικτικές διαδικασίες που ενδυναμώνουν τις άμεσες δραστηριότητες.
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Οι συνολικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν τις λειτουργίες του 
ΟΤΕ διακρίνονται ανάλογα με τη ιεράρχηση τους στην αλυσίδα αξίας σε :

■ Κύριες διαδικασίες δικτύου : Σχεδίαση /κατασκευή δικτύου και διαχείριση δικτύου.
■ Κύριες διαδικασίες σχετικές με πελάτες : ανάπτυξη προϊόντων, προώθηση και 

πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, τιμολόγηση και παροχή υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης πελατών.

■ Υποστηρικτικές διαδικασίες : σχεδιασμός & διοίκηση επιχείρησης, διαχείριση 
χρηματοοικονομικών θεμάτων, υποστήριξη προμηθειών, παροχή εξειδικευμένων 
επιχειρησιακών υπηρεσιών, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση 
εγκαταστάσεων, διαχείριση πληροφοριών και άλλα γενικά θέματα.

Χαρακτηριστικά στοιχεία από την ανάλυση κόστους που πραγματοποιήθηκε 
ακολουθώντας τις γενικές αρχές της μεθόδου που αναφέραμε προηγούμενα είναι:

■ Η μεγαλύτερη συγκέντρωση δαπανών αφορά τη διαχείριση του δικτύου, με 
ποσοστό 44% των συνολικών δαπανών.

■ Το κόστος που συσχετίζεται με το προσωπικό αντιστοιχεί στο 35% του 
συνολικού κόστους της επιχείρησης.

Με την αξιοποίηση του νέου κοστολογικού συστήματος έχουν επεξεργαστεί και έχουν 
διαμορφωθεί τα τελευταία τιμολόγια του ΟΤΕ που ισχύουν από 27 Ιανουάριου 2002. Τα 
τιμολόγια αυτά υποβλήθηκαν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων σύμφωνα με την υποχρέωση που είχε αναλάβει ο ΟΤΕ για διαμόρφωση 
νέων εξισορροπημένων τιμολογίων που θα βασίζονται στην αρχή της κοστοστρέφειας. 
Ελέγχθηκαν από εξωτερικό εξειδικευμένο ανεξάρτητο σύμβουλο της ΕΕΤΤ και 
εφαρμόστηκαν αφού διαπιστώθηκε η πλήρης προσαρμογή τους προς το πραγματικό 
κόστος παροχής των υπηρεσιών.

5.8 Πηγές άντλησης πληροφοριών

1. Διμηνιαίο περιοδικό του ΟΤΕ «ΤΗΛΕ», Ολοκληρωμένο Σύστημα Logistics 
Εμπορευσίμων του ΟΤΕ, Εμ, Μεσσαριτάκης, Οκτώβριος 2001

2. www.ote.gr/oteweb/greek/news/shownews. asp?id=396, ιστοσελίδα του ΟΤΕ, 
δελτίο τύπου της 8/1/2002

3. www.ote.gr/oteweb/greek/news/shownews.asp7icM31, ιστοσελίδα του ΟΤΕ, 
δελτίο τύπου της 28/1/2002

4. Διμηνιαίο περιοδικό του ΟΤΕ «ΤΗΛΕ», Έργο ERP, Κ. Τσομπάνογλου, Οκτώβριος 
2001
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5. Περιοδικό info Plus, ΟΤΕ : Μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω 
του CRM, συνέντευξη Κ. Κάππου, Γενικού Διευθυντή ΟΤΕ, Δεκέμβριος 2001

6. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000, έκδοση ΟΤΕ, Δεκέμβριος 2000
7. Επιχειρησιακή Πολιτική Ποιότητας, έκδοση ΟΤΕ, Νοέμβριος 1999
8. www.ote.gr, ιστοσελίδα του ΟΤΕ, Επιχειρησιακή πολιτική ποιότητος
9. Εφημερίδα Ημερήσια, Eco-Q : Ποιοι βραβεύτηκαν για την ποιότητα στην Ελλάδα, 

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2001
10. Περιοδικό Info Plus, άρθρο «Ικανοποιημένο το 89,5% των συνδρομητών του 

ΟΤΕ», Ιούλιος 2001
11. ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, δεκαπενθήμερη ενημερωτική έκδοση του ΟΤΕ, τεύχος 82-83, 

Ιούνιος 2001
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, η αστάθεια είναι το βασικό 
χαρακτηριστικό της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας σήμερα, η οποία βιώνει εμπειρία 
επιταχυνόμενης αλλαγής και ταχείας εξέλιξης σε καθημερινή σχεδόν βάση. Σύνορα, 
γεωγραφικά και τεχνολογικά εξαφανίζονται και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων οι 
περισσότερες τηλεπικοινωνιακές αγορές είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό. Ο χθεσινός 
προμηθευτής γίνεται ξαφνικά ανταγωνιστής, ενώ ο μέχρι πρότινος ανταγωνιστής μπορεί 
να γίνει απρόσμενα σύμμαχος.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πλέον ότι η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών έχει 
αλλάξει κατά πολύ το τοπίο της αγοράς και έχει ανοίξει το δρόμο για τη διείσδυση νέων 
τεχνολογιών και κατ’ επέκταση για νέες δυνατότητες. Οι πελάτες-καταναλωτές έχουν 
μεγαλύτερο εύρος επιλογών από οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Η ταχεία εξέλιξη του 
Internet επισύρει πρόσθετες προκλήσεις και δομικές αλλαγές στον ήδη πολύπλοκο 
μετασχηματισμό της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας.
Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών, είτε πρόκειται για κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού υλικού 
είτε για παροχείς υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ιστορικά πρόκληση.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η πλήρης κατανόηση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, του τρόπου που δραστηριοποιείται, εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, είναι 
πρωταρχική υποχρέωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Την προσπάθεια αυτή 
θεωρούμε ότι βοηθά αποφασιστικά και η ανάλυση της συγκεκριμένου κλάδου της 
αγοράς παγκόσμια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρώπη αλλά και στην 
Ελλάδα που επιχειρήθηκε στα Κεφάλαιαΐ, 2 και 3 της παρούσας εργασίας.
Η ανάλυση αυτή ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τηλεπικοινωνίες γενικά 
σε όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την αντίθετη 
αίσθηση που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού. Η παγκόσμια 
οικονομική ύφεση έχει μειώσει τη διάθεση επενδύσεων στον κλάδο και οδήγησε τις 
επιχειρήσεις να βιώσουν μια μεγάλη και παρατεταμένη κρίση.
Μια διαπίστωση εξίσου σημαντική είναι ότι, παρά την ύπαρξη πολιτικής βούλησης και τη 
σε σημαντικό βαθμό νομοθετική απελευθέρωση της αγοράς, οι τηλεπικοινωνιακές 
επιχειρήσεις που προέρχονται από τα πρώην κρατικά μονοπώλια εξακολουθούν να 
κυριαρχούν στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή σκηνή.

Στην Ελλάδα η απελευθέρωση υλοποιήθηκε με σημαντική καθυστέρηση έναντι των 
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, με αιχμή του δόρατος την φρενήρη ανάπτυξη και 

εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας. Ήδη όμως έχουμε διαπιστώσει έντονα σημάδια
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αυξανόμενου ανταγωνισμού σε όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τα προϊόντα, ο 
οποίος αναμένεται σταδιακά να αυξηθεί προς όφελος των καταναλωτών.
Στο περιβάλλον αυτό που περιγράψαμε, η γνώση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 
μπορεί να οδηγήσει στη διαφοροποίηση και στην απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό η σύντομη αναφορά 
σε μικρό αριθμό πρακτικών που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, με 
συγκεκριμένη αναφορά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μπορεί να συμβάλει θετικά 
στην βελτίωση λειτουργίας και απόδοσης μιας επιχείρησης του κλάδου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι:
1. Μια βέλτιστη πρακτική δεν έχει ισχύ αποκλειστικά και μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο 

κλάδο, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις και σε επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων με μικρότερη ή ακόμη και με καμία σχέση με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
και αντίστροφα.

2. Η επιτυχημένη εφαρμογή μιας διαδικασίας μια χρονική στιγμή δεν εξασφαλίζει την 
μακροχρόνια επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Έχουν παρατηρηθεί 
περιπτώσεις εταιριών που αν και έχουν διακριθεί μια δεδομένη χρονική στιγμή, στη 
συνέχεια έχουν περάσει στην αφάνεια και ίσως και την ολοσχερή καταστροφή.

3. Μια βέλτιστη πρακτική από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη και 
πρόοδο μιας επιχείρησης. Είναι κυρίως ο συνδυασμός του στελεχιακού δυναμικού 
του management που θα αναλάβει να την υλοποιήσει, που καθορίζει αποφασιστικά 
την επιτυχή έκφραση εφαρμογής της ή όχι.

Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξέταση ορισμένων από τις δράσεις του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ο οποίος από κρατικός μονοπωλιακός οργανισμός 
καλείται να λειτουργήσει σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά με βάσει αρχές και 
πρακτικές για τις οποίες η γνώση και εμπειρία του είναι περιορισμένη.
Μέχρι σήμερα, τον πρώτο ουσιαστικά χρόνο της πλήρους απελευθέρωσης, δείχνει να 
αντιμετωπίζει χωρίς ουσιαστικό πρόβλημα τον ανταγωνισμό. Όμως οι νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπεύουν στην εντατικοποίηση των 
τηλεπικοινωνιών, καθιστούν τον κλάδο ελκυστικότερο και αναμένεται να οδηγήσει στην 
δραστηριοποίηση πληθώρα νέων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, που θα 
προσπαθήσουν να κερδίσουν κομμάτι από την τηλεπικοινωνιακή αγορά. Στο 
περιβάλλον αυτό θα κληθεί σύντομα να δείξει την αξία του και ο ΟΤΕ και για το λόγο 
αυτό εργασίες όπως η παρούσα μπορεί να αναλύσουν σωστά την κατάσταση και να 

υποδείξουν τρόπους δράσης προς την κατεύθυνση της διατήρησης της ανάπτυξης της 
επιχείρησης.
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